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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka vilka anledningar som lärarna uppfattar inom ämnet idrott 

och hälsa till att eleverna väljer att inte deltaga på lektionerna samt vilka strategier som 

används av lärarna för att höja deltagandet på lektionerna. Studien bygger på en kvalitativ 

metod där sex lärare som är verksamma inom idrott och hälsa på olika gymnasieskolor i södra 

Sverige intervjuades. I studien används motivationsteorier om inre och yttre motivation för att 

analysera resultaten. 

  

Resultat av studien visar på olika strategier för att höja deltagandet och öka motivationsnivån 

hos eleverna.  En strategi som lärarna använder är att skapa en så trygg miljö som möjligt 

samt att anpassa olika aktiviteter utifrån elevers förutsättningar och behov genom många vari-

ationer i olika undervisningsmoment så att alla elever har möjlighet att delta. Planering med 

ett tydligt elevinflytande är den tredje strategin. För att öka elevernas medverkan i idrott och 

hälsa visade det sig viktigt att eleverna upplever undervisningen som meningsfull. Lärare lyf-

ter även fram vikten av återkoppling vid lektionsavslutning vilket bland elever beskrivs (av 

lärarna) som mycket uppskattat.  

 

Studiens resultat kan hjälpa lärare öka motivationen hos elever att i högre grad deltaga och 

tillgodogöra sig undervisning i idrott och hälsa. 
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1 Inledning 

 

 

Under mina VFU-perioder och vikariat inom skolan upptäckte jag en problematik kring 

elevernas frånvaro inom ämnet idrott och hälsa. Jag har upplevt inaktiva elever som 

sitter bredvid utan att deltaga på lektionen eller har de många gånger valt att utebli från 

lektion. Jag vill gärna veta mera hur man som lärare själv kan påverka i undervisningen 

för att öka närvaron och deltagande, vilka metoder lärare använder för att uppmuntra 

elever och hur de väcker de lust och intresse hos elever med låg motivation. 

 

Om man utvecklar positiva attityder till en fysisk aktivitet och rörelse redan som barn och 

samtidigt skaffar man kunskaper om varför, vad och hur man ska röra på sig, då har man goda 

förutsättningar till att vara fysisk aktiv på hela livet. De, som inte är aktiva som barn, blir det 

oftare inte som vuxna heller. (Ekberg och Erberth 2000). 

 

Det finns flertalet rapporter som bekräftar bilden att regelbunden fysisk aktivitet ger bättre 

hälsa och hjälper till att bevara god fysisk och psykisk hälsa högre upp i åldern 

(Socialstyrelsen, 2009, 2013, Folkhälsomyndigheten, 2017). Ämnet Idrott och hälsa är, med 

andra ord, en viktig del för ett framtida liv med god hälsa.   

 

Själv kände jag mig osäker på hur skulle jag hantera situationen med lågt motiverade 

elever. Jag kände att problematiken inom detta område inte berörts tillräckligt under 

själva utbildningen och därför har jag valt att arbeta vidare med frågor som innefattar 

elevernas frånvaro och motivation vid idrottslektionerna. 

 

Intervjuer med lärare i idrott och hälsa samt tidigare forskning inom ämnet hoppas jag 

ska leda till mer förståelse för och kunskap hur idrottslärarna bemöter elevers olika 

behov och förutsättningar samt hur de lyckas med att skapa lust och intresse hos 

eleverna att motiveras till att delta i undervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

 

Syftet med studien är att belysa och undersöka lärarens förståelse av varför visa elever väljer 

att inte deltaga på undervisning i idrott och hälsa.  Studien undersöker vidare vilka de mest 

frekventa anledningar till frånvaro som lärare har att ta ställning till är. Deras erfarenheter kan 

ge vägledning i hur man aktiverar och motiverar elever med låg motivationsgrad, och kan 

hjälpa oss lärare att undervisa så att eleverna vill delta och få en anpassad undervisning där 

alla känner sig delaktiga. 

 

  

Följande frågor är av intresse för studien:   

 

1. Vilka anledningar finns, enligt lärare i idrott och hälsa, till att eleverna inte deltar 

på lektionerna? 

2. Vilka strategier beskriver lärarna att de använder för att höja deltagandet på 

lektionerna i idrott och hälsa? 
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3 Bakgrund 

 

 

Det här kapitlet inleds med en översikt i ämnets historia, därefter redovisas ämnets innehåll 

och sedan avslutas kapitlet med en beskrivning av ämnets betydelse.  

 

3.1. Historiskt perspektiv på Idrott och hälsa i svenska skolor 

 

Ämnet Idrott och hälsa vilar på ett svenskt kulturarv och har en långvarig tradition i den 

svenska skolan, men ämnet har samtidigt genomgått tydlig förändring genom åren. Under 

1900-talets andra hälft var det Riksidrottsförbundet (RF) som hade största inflyttande över 

den frivilliga skolidrotten och det påverkade skolans idrottsundervisning. Under år 1928 var 

rekommenderades fyra lektioner om 45 minuter i veckan och folkskolor rekommenderades tre 

lektioner i veckan. Denna uppfattning om ämnet kvarstod långt in på 1950-talet (Sandahl, 

2004, 44-46). 

 

I slutet av 1960-talet kom de första pedagogiska studierna om kroppsövningsämnet vilka 

handlade om lärarnas syn på innehållet och man undersökte elevers aktiviteter på lektioner. 

Samtidigt pågick diskussionerna om ämnets upplägg vilket föranledde ytterligare studier som 

handlade om lärarnas och elevernas inställning till ämnet, och relation mellan prestation och 

attityder. (Lundvall, 2004, 20 – 22). 

 

Lgr 69 främjade smidighet och rytmik i flickornas övningar medan pojkarnas undervisning 

fokuserade främst på styrke- och uthållighets övningar samt olika slags bollspel. Genom Lgr 

80 slopades särundervisning av pojkar och flickor och de gemensamma målen med ämnet 

blev mer tydligare. (Lundvall, 2004).  

 

Med Lpo 94 ändrades ämnet ännu en gång, fast med benämning på Idrott och hälsa. Nya mål 

togs fram som mer fokuserade på frågor såsom hälsa, livsstil, miljö och livskvalitet. 

Läroplanens utformning blev mer målstyrd än centralstyrd. Ämnets innehåll blev en del 

idrottslärarens ansvar och därav kunde det förekomma stora skillnader mellan olika skolor 
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vilket i många fall även medförde en viss reducering av idrottslektioner i grundskolan. Detta 

uppmärksammades och fick massiv kritik från många olika intressegrupper. (Sandahl 2004, 

45–48). 

 

3.2. Ämnets innehåll 

 

Med Lgr11 fick hälsans betydelse genom ett nytt, ytterligare ett större perspektiv. I jämförelse 

med tidigare kursplaner betonar Lgr 11 utvecklandet av kunskaper som en viktig del av 

undervisningen. Tydliga kunskapskrav från olika kunskapsområdena klargörs och beskrivs, 

vad undervisningen ska innehålla. (Skolverket 2011).  

  

I samband med undervisningen i Idrott och hälsa ska elevernas ge möjlighet till: 

 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

 planera, praktisk genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 

 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

och 

 förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten 

(Skolverket, 2011) 

 

Ämnets karaktär påverkats genom många reformer och förändrats med tiden såsom ämnets 

utformning, jämställdhet mellan flickor och pojkar och hälsa och ergonomi. 

 

Sandahl (2004, s 44–45) hävdar att det finns tre tydliga aspekter i Idrott och hälsa som 

påverkar läraren och utformningen av lektioner: första är det regering/riksdag som styr 

undervisningen genom lagar och förordningar.  Andra faktorn är olika intressegrupper vilka 

fungerar som en remissinstans och de har visst inflytande över slutprodukten. En stark 

intressegrupp är Riksidrottsförbundet (RF). Tredje faktorn är att Idrott och hälsa är ett av de 

ämnen i skolan som påverkas av olika materiella förutsättningar, exempelvis 

undervisningssalar med utrustning och redskap, olika planer, tillgång till simhallar med mera 

och det kan få konsekvenser för själva undervisningens kvalitet.   
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3.3. Deltagande 

 

Många av oss har i skolan utvecklat ett positivt förhållande till ämnet Idrott och hälsa, till den 

fysiska aktiviteten, att röra på sig förknippas med glädje. Skolidrotten anses vara ett av de 

populäraste ämnena i skolan, trots detta är det inte ovanligt att frånvaron bland vissa elever är 

högt. I detta kapitel ska jag undersöka och presentera problematiken kring varför elever väljer 

att avstå deltagande i undervisningen. Jag kommer att använda mig Skolinspektionens 

rapporter där jag finner studier och analyser relevanta för min uppsats.  Nedan ger jag också 

förklaring av dem olika föreställningar som är väsentliga för den här studien. 

3.3.1. Skolinspektionens tillsyn och kritik 

Enligt Världshälsoorganisation (WHO 2015) rekommenderas att barn och ungdomar bör ägna 

minst 150 minuter måttlig fysisk aktivitet per vecka eller 75 minuter om aktiviteten är 

kraftigare. Forskning visar tydligt att den fysiska aktiviteten inte bara stärker den fysiska och 

psykiska hälsan utan även förebygger psykisk ohälsa i stor utsträckning. 

 

Under 2010 besökte Skolinspektionen drygt 300 skolor för att studera innehållet av 

lektionernas utformning med utgångspunkt i elevernas lika rätt till en god utbildning i en 

trygg miljö. Bland resultatet som framkom var att ”mycket idrott och lite hälsa” och att det är 

för mycket bollspel och bollekar följt av konditions och motionsaktiviteter. Hälsoperspektivet 

som tydligt beskrivs i kursplanen förekom nästan inte alls. (Skolverket 2010). 

 

Undersökningen behandlade också frågan om elevernas deltagande. Rapporten (2010) visar 

att “vid en fjärdedel av de besökta lektionerna deltog alla elever. Andelen elever som deltog 

varierade mycket mellan de olika skolorna. På var tionde lektion kunde så många som 30 till 

50 procent av de elever som skulle vara med på lektionen frånvarande av en okänd anledning 

eller närvarande utan att delta i lektionens aktiviteter.” (2010, s 8). Utvärderingen har påpekat 

att nära två procent av alla elever var helt eller delvis befriade enligt lärarna. Skolinspektionen 

fann också att lärarna hade ingen tydlig bild om eleverna som verkligen hade beslut om 

befrielse. (Skolverket 2010, s. 5) 

 

Området är fortfarande i högsta grad relevant. Den senaste Skolininspektionens rapport 

visar att en femtedel av eleverna idrott och hälsa inte deltar regelbundet undervisningen. 

Som orsakerna till detta nämns bland annat lärandemiljön, val av aktiviteter, 
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undervisningens organisation, men också förhållningssätt och regler som skolorna 

själva tagit fram. Rapporten påpekar att det finns skolor och lärare som exkluderar 

elever från undervisningen genom beslut och överenskommelser, som innebär att om 

eleven inte har med sig ombyteskläder till lektionen får hen inte delta i undervisningen. 

(Skolinspektionen 2018) 

 

3.3.2. Om frånvaro i ämnet 

Det finns två olika begrepp vad gäller frånvaro som kommer att behandlas i min studie.  

 

 Giltig frånvaro innebär i praktiken att elever har anledningar till att inte delta som 

accepteras av lärarna. Det är en form av icke-deltagande som det inte finns mycket 

forskning om. 

 Ogiltig frånvaro innebär att eleven inte deltar i undervisningen och ej heller närvarar 

utan giltig anledning.  

 

Skolinspektionens rapport (2010) använder ytterligare ett ord till som är “närvarande men ej 

deltagande”, vilket innebär att eleven är fysiskt närvarande men inte aktivt deltar i 

undervisningen. Ämnets innehåll gör att det här uttrycket bara finns i sammanhang med 

undervisningen i Idrott och hälsa, eftersom inaktiva elever syns på ett annat sätt än till 

exempel i engelsk undervisning.  Lärarna brukar lösa situationen med att eleverna får gå en 

promenad eller får andra uppgifter. 

 

3.3.3. Kända orsaker om icke-deltagande 

Tre tydliga anledningar framkom i Skolinspektionens rapport till varför eleverna inte deltog. 

 

– Medicinska skäl 

Orsaken till frånvaro i ämnet var av medicinsk karaktär. Eleverna uppgav att pga. olika 

fysiska skäl inte kunde delta i undervisningen såsom någon form av sjukdom eller skada som 

ansvarig läraren anser godtagbar. 

 

– Glömt ombyteskläder 

Elever uppger att de har glömt ombyteskläder eller en annan utrustning som anledningen till 

att inte delta i undervisningen. 
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– Otrygg miljö 

Elever uppgav att de helt enkel inte ville delta i undervisningen. Lärarna konstaterar ofta att 

det förekommer flertal elever som känner sig osäkra i sig själva, upplever visa moment inom 

undervisningen som obehagliga och därmed väljer inte delta.  (Skolinspektionen, 2012) 

 

Nedan finns flera avhandlingar och undersökningar som behandlar samma område som min 

studie. 
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4 Tidigare forskning 

 

 

 

I detta kapitel beskrevs tidigare forskningar som behandlar olika område som påverkar 

deltagande. Rubrikerna fördelas i enlighet med de olika områdena för att få en tydlig bild.  

 

4.1. Självuppfattning och självförtroende i relation till skolämnet 

 

Otrygghet och rädsla anses som en av anledningar varför elever väljer att inte delta i 

undervisningen. Wikers avhandling (2017) problematiserar vissa psykologiska faktorer som 

påverkar deltagandet.  Det handlar mest om elevernas inställning till sin egen kropp där de 

inte känner sig bekväma med att visa upp sig inför andra klasskamrater. Dusch- och 

omklädningsrum anses som problemet då eleverna kan tycka att det är pinsamt och har dåligt 

självförtroende. Vissa elever avstår hellre idrottsundervisning än att bli tvingad att byta om i 

omklädningsrummet och behöva duscha. Dessa moment medför en otrygg miljö och eleverna 

ofta väljer att avstå från idrottsundervisningen.  Vidare beskrevs en stark känsla av otrygghet 

vid visa idrottsaktiviteter, där en del upplever att de blir generade av att inte kunna utföra 

aktiviteten.  

 

Vissa elever känner sig överviktiga och vill inte vara med lektionerna eftersom de skäms för 

sin kropp och det kan medföra att eleverna ej når kursmål och de saknar då fullständigt betyg. 

(2017). Samma resultat förekommer i Bråkenhielms forskning (2008). Hon hävdar att det är 

dusch- och omklädningslokaler som fortfarande skapar ett orosmoment som medför att 

elevers trygghetsbehov inte uppfylls och därmed minskas motivationen. Eleverna som inte 

känner sig trygga kan inte utvecklas vidare i sin utbildning och kan inte hämta ut varken 

teoretiska kunskaper eller fysiska färdigheter.  

 

I likhet med studien hävdar Larsson (2002) att i anledningar som att ”glömma kläder” göms 

osynliga orsaker såsom dåligt självförtroende och kroppsuppfattning. Eleverna som själva 

upplevde sig som inte duktiga hade mer negativ kroppsuppfattning och lägre betyg än 
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eleverna med en positiv självbild. Dåligt självförtroende och kroppsbild var vanligare hos 

flickor som kunde uppleva ett visst obehag vid att byta om framförallt vid simundervisningen. 

I sammanhang med detta lyfter Bråkenhielms (2008) studie fram vikten av idrottslokalernas 

utformning, storlek, utseende och läge samt det organisatoriska utrymmet för flexibla och 

individualiserade lösningar som bör erbjuda vid alla aktiviteter.  

 

Den bild man har av sig själv påverkar vilka övningar och aktiviteter man klarar av, menar 

Annerstedt och Gjerset (2002). Detta stryks även i resultat av Bråkenhielms artikel som pekar 

på att den jämförelsen mellan kroppens fysiska status och prestationer bidrar till elevernas 

frånvaro på undervisningen och slutligen påverkar elevernas betyg negativ (2008). Hur man 

uppfattar sig själv speglas i det mentala tillståndet när man ska lösa olika idrottsutmaningar på 

ett tillfredsställande sätt. En dålig självbild kan leda till att man undervärderar sig själv även 

på områdena där är man duktig på och det kan medföra oro och stress och därför måste 

läraren hjälpa elever till en bättre självuppfattning att de känner sig trygga och klarar sig bra i 

idrottsundervisningen (Jagtoien m.fl., 2000). Han påpekar att elevers uppfattning om sig 

själva som sociala individer speglas i motivation. Lärandeprocessen knyts ihop med elevers 

självbild, motivation och vilja till lärande som anses som en process som pågår under hela 

uppväxten där elevers personlighet påverkas av skolmiljö och egna erfarenheter. (2000). 

 

4.2. Variationer och individanpassad undervisning  

 

Det är lärarens uppgift att ge alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sina behov och 

förutsättningar, att se till att alla barn känner sig som vinnare. Undervisningen bör ge positiva 

upplevelser och erfarenheter som skapar glädje, intresse och motivation. Wikers avhandling 

(2011) behandlar elevernas uppfattningar om idrottsundervisningen. I avhandling påpekas att 

läraren i idrott och hälsa bör individanpassa undervisningen ännu mer och då inte enbart 

utifrån pojkar och flickor utan se allas individualiteter. Lektionerna upplevs ofta som 

enformiga. Eleverna lyfter fram att de behöver mer variation för att motiveras och utvecklas. 

Idrottslektionerna borde innehålla mer aktiviteter for att variationen ska bli större och då 

önskas att prova på nya övningar. Enformighet leder till mindre engagemang och intresse trots 

att eleverna är medvetna om ämnets positiva påverkan av deras livsstil. Enligt eleverna 

inväntas mer flexibilitet och kreativitet från lärarna så att när en situation uppstår där pojkarna 

inte deltar kan flickorna få göra andra aktiviteter som de annars inte vågar. (Wiker, 2017).  
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Annerstedt m.fl. (2001) lyfter att alla ska få möjlighet att lyckas med ämnet genom olika 

variationer. Vidare rekommenderas klara och tydliga rutiner, som följs konsekvent i 

undervisningen samt låta eleverna påverkas undervisningens innehåll. Ekberg och Erberth 

(2000) menar att lärare måste försöka förstå vad eleverna vill och känner.  Kroppsrörelse är 

ämnets kärna som engagerar både kropp som känsla och tanke. Olika undervisningsformer 

ska bidra till att faktakunskap på ett naturligt sätt kopplas ihop med praktiska kunskaper och 

lägger en förståelsedimension till ämnet. Eleverna börjar då med enkla uppgifter och lär sig 

känna sin kropp för att senare klara mer och fler avancerade och komplicerade rörelser som 

ger trygghet och säkerhet (2000). 

   

4.3. Planeringen och elevinflytande 

 

Att få en positiv syn på fysisk aktivitet redan från början är avgörande för elevers framtida 

inställning till att röra på sig. Därför bör lärare planera undervisningen med många olika 

variationer, med upplevelser av olika miljöer och situationer som ger senare en djupare 

kunskap, den ”synliga” eller tysta kunskapen, menar Ekberg och Erberth (2000). Om elevers 

naturliga nyfikenhet istället skulle bromsas, kommer rörelseglädjen släckas och den spontana 

aktiviteten och kreativitet kan gå förlorade. Jagtoien m.fl. (2002) pekar på att alla barn har en 

rörlighetspotential. Barnet behöver känna glädje av denna potential, få positiva erfarenheter 

av undervisningen, lusten att prova på och modet till att ta chanser. Genom rätt planering med 

olika undervisningssituationer bör ämnet Idrott och hälsa ge möjligheterna till att fundera, bry 

sig och vara glada, så att det stärks tron på att de är bra nog – att alla duger (2002).  

Annerstedt m.fl. (2001) rekommenderar att lärarna bör tillsammans med sina elever ta 

ställning till vad lektion ska innehålla och vidare fundera om sitt arbetssätt hur dessa mål 

skulle nås. Han jämför paneringen med ”att bygga broar mellan idéerna i läroplanen och det 

som man själv har möjlighet att realisera.” (2001, s. 269).  

 

En metod som ökar motivation och diskuteras i flera studier är att stimulera och engagera alla 

att själva ta ett ansvar för uppläggning av motion och fysisk aktivitet. Att öka elevers 

inflyttande och delaktighet vid själva planeringen lyfts fram i många debatter som ett viktigt 

sätt att få eleverna mer delaktiga i själva planeringsarbetet och ta ansvar (Ekberg och Erberth, 

2000, Wiker 2017). Forskning pekar på att eleverna själva betonar att inflyttande hänger ihop 
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med motivation som därmed gör undervisningen roligare. Eleverna vill vara med, välja enligt 

sina intressen, fördjupa sina kunskaper, vara aktiva och kreativa. ”Barn och ungdomar har ett 

stort behov att bli sedda, bli lyssnade, bli bemöta med respekt och bli tagna på allvar.” 

(Ekberg och Erberth 2000, s 133.). 

 

Wikers avhandling (2017) påpekar vikten av interaktion mellan läraren i idrott och hälsa och 

elever som spelar en central roll i att skapa trygghet och delaktighet. Det som inträffar är att 

eleverna önskar få mer inflytande. De vill vara mer delaktiga i planeringen och anser att deras 

motivation minskar om undervisningen blir en abstrakt uppgift som de inte kan påverka.  

Vidare lyfts lärarens feedback fram av eleverna som centralt vid kommunikation. De föreslår 

diskussion efter varje lektion om vad som var givande och roligt eller inte, samt eventuella 

önskemål till ändringar i nästa undervisningsmoment.  

 

Behov att öka på elevers inflyttande i lärandet och planeringen ställer krav på idrottslärarens 

professionella uppdrag och kvaliteter. Detta stärks av Davidsson och Flato (2010) som också 

menar att en viktig aspekt i motivation är elevinflytande, som skapar både förståelse och 

mening för deras egen utveckling. 

 

4.4. Meningsfull undervisning 

 

För att skapa en lärosituation där alla elever arbetar åt samma håll är det viktigt att pedagogen 

tydliggör vad målet är och varför gruppen gör det. D.v.s. att läraren borde sträva efter att 

skapa en meningsfull undervisning där alla känner sig trygga. Bråkenhielm (2008) 

genomförde en studie om elevernas frånvaro i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 

Undersökningen belyser skolans hantering av elevernas behov och skolans förmåga att möta 

olika elevers svårigheter, vilka är avgörande för deras deltagande i undervisningen. I 

undersökningen intervjuades elever med lågt deltagande och som riskerade underkänt betyg i 

idrott och hälsa. Hon hävdar att deltagande i undervisningen ofta beror på individuella 

faktorer. Att denna kategori av elever riskerar att bli underkända i idrott och hälsa tyder på att 

lärare i viss utsträckning inte lyckas med att möta dennes behov och förutsättningar. Enligt 

Bråkenhielm (2008) bör lärare undvika situationer där elever känner sig utsatta i visa moment 

genom att ha tillräcklig med variation i undervisningen.  
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Många elever anser att undervisningen ofta är tävlings- och prestationsinriktad och många 

elever tycker att det är obehagligt. Elever behöver uppleva att lektionerna har en tydlig 

struktur, ordning och stabilitet (2008). Lärarens kompetens och arbetssätt lyfts fram i Wikers 

avhandling (2017) där hon beskriver elevernas värdering av miljö, där lärare som tror på sina 

elever och låter dem att få misslyckas och prova på nytt uppskattas högt.  

 

4.5. Gemenskap 

 

Att skapa situationer där alla känner sig delaktiga och tar en del av gemenskapen i klassen är 

viktigt för att uppnå målet med undervisningen och att få hög närvaro på lektionerna. Hur 

man agerar mot varandra och bemöter varandra på lektionerna är utav största vikt för att alla 

ska känna att de trivs. En del av Larsons studie tar upp gruppens betydelse när ungdomarna 

berättar om deras deltagande i undervisningen. Eleverna upplever olika begränsningar i 

samband med olika undervisningsmoment. Flickorna beskriver att det fungerar bra vid vissa 

gemensamma aktiviteter med pojkar som badminton och gym, men det finns vissa moment 

där flickor känner sig otrygga och det är dans och simning. Visa flickor uttrycker obehag vid 

att simma tillsammans med pojkar och vid dans när man håller i varandra. Det finns även 

elever som känner sig osäkra och rädda när de andra eleverna skrattade när man 

misslyckades, som eleverna anser som en anledning till att inte delta (Larson m.fl., 2016) 

 

Samma resultat förekommer i en annan studie som nämner även ”grupptryck” som påverkar 

elevernas deltagande. I vissa klasser fanns det ”rätt beteende” att man borde delta i 

idrottsundervisningen och i andra klasser tvärtom. Några av eleverna berättade att det fanns 

bland klasskamrater några som uppmanade andra att inte delta i undervisningen i idrott och 

hälsa och istället göra något annat (Larsson, 2002). Andra ungdomarna i studien beskriver 

samtidigt många positiva resultat med att delta i idrottsundervisningen som sociala 

konsekvenser, att de träffar andra skolkamrater, har det trevlig på lektionerna, lär sig nya 

färdigheter och får nya kunskaper om hur man kan påverka sin egen fysiska hälsa.  Elever 

inser också att ett godkänt betyg är viktig för vidare studier och till och med en förutsättning 

för ett specifikt yrkesval. 
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 4.6. Fritidsaktiviteter och deltagande i ämnet 

 

Att vara fysisk aktiv på fritiden påverkar elevers motivation och deltagande. Eleverna som är 

fysisk aktiva i en förening har bättre fysisk kondition, känner en större tillhörighet med sina 

lagkamrater, är högmotiverade samt presterar bättre i skolan, hävdar Redelius (2004). Studier 

visar att eleverna som är fysisk aktiva flera gånger i veckan på sin fritid, deltar ofta på 

lektionerna, upplever undervisningen som rolig och givande och de anstränger sig ordentligt. 

Föreningsidrottsdeltagande speglar i elevernas deltagande, detta tvärtemot elever som 

upplever idrottslektionerna på negativt sätt, vilka sällan eller aldrig är fysiskt aktiva på sin 

fritid. De visar sig också ha i en låg delaktighet på idrottslektionerna. (Redelius 2004, 

Lundvall 2004, Larsson 2002) 

 

4.7. Val av studieprogram och inställning till ämnet 

 

Larssons (2002) studie syftar till att utforska eleverna på studieförberedande programmen 

som inte deltar i gymnasieskolans idrottsundervisning. Hon undersökte om elevernas val av 

studieprogram har någon betydelse på deras inställning till ämnet. Resultatet visar att ungefär 

25 procent av eleverna deltog mindre än 70 procent av lektionstiden. Studien visade tydliga 

skillnader mellan deltagande av elever som läste studieförberedande och yrkesförberedande 

program. De flesta eleverna på det studieförberedande programmet var högmotiverade och 

ansåg att undervisningsinnehållet var nyttigt, de hade en positiv inställning till ämnet och var 

regelbundet fysisk aktiva. Många uttryckte önskemål att antal av timmar för 

idrottsundervisningen bör öka. Eleverna på yrkesförberedande program utövade nästan inga 

fysiska aktiviteter på sin fritid, en del hade en negativ inställning till motion och ansågs som 

omotiverade. 

 

4.8. Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att majoriteten av de orsaker som eleverna 

har till at inte vilja delta i undervisningen grundar sig ofta i egen misstro i sig själva, i känsla 

av otrygghet i olika former som rädsla för misslyckande, bristande självkänsla, dålig självbild 

samt otrygghet. Det finns flera orsaker till att elever väljer att inte delta aktivt på lektionerna 
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som brist på variation i undervisningen och lektionerna kan upplevas som enformiga och 

tråkiga. Dessutom ser elever inte alltid tydlig mening med ämnesinnehållet och de känner att 

de inte kan påverka planeringen.  

 

Dock framkommer i forskningen att gemenskapen i klassen är efterfrågad och rätt inställning 

i gruppen höjer motivation och deltagandet. Eleverna som är idrottsaktiva i fritiden väljer ofta 

studieförberedande program och i jämförelse med eleverna på yrkesförberedande program 

anses de som högmotiverade och deltar mer på lektionerna i Idrott och hälsa.  
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5 Teoretiskt perspektiv 

 

 

 

I det här kapitlet kommer jag att definiera de olika begrepp och teorier kring själva ordet 

motivation som är ett begrepp som påverkar lärandet i skolan. Teorier som presenteras i 

kapitlet beskriver själva motivation som en process som påverkas av många inre och yttre 

faktorer som har inflyttande på elevers aggerandet.  

 

Det finns mängder av teorier om motivation och motivationsprocesser. Min studie handlar om 

elevernas deltagande och detta förknipas stark med motivation så min studie byggdes upp på 

inre och yttre motivation. Denna teori er enkelbaserad på mål, upplevelser och belöningar. 

 

Alla individer har olika grad och typ av motivation och det är svårt att hitta ett enhetligt 

begrepp som kan sammanfatta vad själva motivation beror på. Teorierna som presenteras i 

kapitlet ger bättre förståelse för vad som påverkar elevernas beteende samt deltagande i 

undervisningen i idrott och hälsa.  

 

5.1. Motivation 

 

Hur vi handlar och vad vi gör skapas genom motivation. Begreppet förknippas ofta med 

bestraffningar och belöningar vilket är en inlärning av ett visst handlingssätt. Enligt 

Annerstedt och Gjerset (2002) spelar motivation en stor roll både för att börja med en fysisk 

aktivitet samt att ha lust att fortsätta. Det handlar om att aktiviteten har ett tydligt mål och då 

utföraren är motiverade för uppgiften. Detta stärks även med Davidsson och Flato (2010) som 

hävdar att känslan av inflytande, möjlighet att kunna påverka situation skapar förståelse och 

mening i utvecklingen. Inom forskningsvärlden talas det ofta om två olika sorters motivation. 

 

Det första är det en inre motivation som definieras som utförandet av en aktivitet för dess inre 

tillfredställelse. Enligt Annerstedt och Gjerset (2002) är då individen motiverad i följd av 

upplevelser som känslor av glädje, njutning och avslappning vid själva utgörande. 
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Ungdomarna spelar handboll för att det är roligt och det är den inre motivation som ligger 

bakom. Drivkraften och målet i detta fall är själva aktivitet och egen upplevelse. 

 

Jagtoien m.fl. (2000) beskriver nyfikenhet och utmaning att behärska aktivitet som en viktig 

del av ett lärandemoment som skapar lust att lära sig. Forskarna anser det som en inre drift 

hos människan som åstadkommer en tillfredsställelse av att sätta igång med något man vill 

gärna vill utifrån egna önskemål och initiativ. (2000, s. 133).   

 

Ekberg och Erberth (2000) använder begrepp som ”sann inre motivation”. Det är ett starkt 

motiv i att utföra aktiviteter för sakens egen skull utan press eller yttre belöning som är 

centralt för elevers inställning till fysisk aktivitet.  

 

Davidsson och Flato (2010) påpekar att genom inre motivation väcks elevers intresse som 

leder till ett förbättrat studieresultat. Genom att väcka deras uppmärksamhet och nyfikenhet 

kan deras kunskap bli mer varaktig. För att uppnå detta mål är viktig att ha en bra relation till 

sina elever, att lära känna klassen och erbjuda en meningsfull undervisning. Att fylla sin 

undervisningsplan med positiva upplevelser, med goda förutsättningar i insats, aktiviteter som 

ger glädje i lärandet på kort och långt sikt skapar elevers intresse och motivation.  

 

Den yttre motivation däremot handlar om lust att delta eftersom det finns fördelar som kan 

följa av utförandet. Enligt Annerstedt och Gjerset (2002) är det aktiviteter och lärande som 

hålls vid liv pga. en belöning som följs av detta. Det finns ett annat mål i sikte som har inget 

med själva aktiviteten att göra. Jagtoien m.fl. (2000) beskriver den som en händelse som vi 

gör för att det förväntas, för att vi har fått en uppgift att göra det. En individ söker olika typer 

av belöningar av sitt deltagande. Detta stärks av Davidsson och Flatos teori (2010) som anser 

att en kunskap anskaffas pga. hoppet om en belöning i framtiden. Själva aktiviteten blir som 

ett medel mot annat mål. Den yttre motivation spelar en viktig roll vid elevers ansträngning 

mot att få ett högre betyg i skolan och det är ett verktyg för lärare som är väldigt användbar 

som en motivationshöjning för elever som har svårt att uppnå målet med undervisningen.  

 

Annerstedt och Gjerset (2002) uppfattar både motivationsformerna som en lustbetonad  

Erfarenhet samt förväntan om det. De påpekar vikten att kombinera positiva upplevelser i 

undervisningen som grund till motivationen. Det leder till att elever skapar eget initiativ att 

sätta igång aktiviteter som de har fått som uppgift vid undervisningen.  
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Både positiva upplevelser och nya kunskaper om aktivitet skapar mer intresse för fysisk 

aktivitet. Även Jagtoien (2002) poängterar att elevers utveckling inom idrott anses som en 

process, där motivation ursprungligen utgår från yttre motivation och väcker elevernas 

nyfikenhet samt lust att fortsätta. Upplevelser av en positiv lärandemiljö anses som grund till 

inre motivation, då eleverna fortsätter vidare med sina aktiviteter med en naturell drivkraft 

som skapar ett varaktigt intresse för fysiska aktiviteter (2002). 
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6 Metod 

 

 

 

I metodkapitlet ska redovisas vilken metod bestämdes att använda i detta arbete samt hur 

uppsatsarbetet gått till väga. Kapitlet avslutas med tankar kring uppsatsens etiska aspekter. 

 

6.1. Metodval 

 

Denna studie syftar till att öka förståelse kring elevers frånvaro och lärarens sätt att motivera 

studenter för att delta på idrottsundervisningen. Metoden, som används för att samla data till 

min uppsats var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) anser att de passar 

när arbetet görs i liten skala och när det handlar om intervjupersonernas egna reflektioner, 

tankar och iakttagelser som eftersöks, vilket stämmer bra med uppsatsens syfte. Valet av kva-

litativ metod bestämdes för att få detaljerad och komplex information som belyser lärarnas 

erfarenheter, iakttagelser och tankar. 

 

Semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från en intervjuguide och ställer lämp-

liga följdfrågor som säkerställer att den intervjuade person svarar på frågor som uppsatsen 

bygger på. Intervjuguide med följdfrågor användes som en slags mall vid alla intervjuer. 

Följdfrågorna var relevanta för undersökningen och utmaningen låg på vilka strategier och 

kompetenser lärare använder sig av för att motivera eleverna samt att höja deltagandet. Uti-

från detta område utvecklades intervjupersonerna sina svar. Koncentration på svar vid inter-

vjuerna var viktig samt att inte lägga för stort fokus på frågor och undvika att avbryta för ofta 

eftersom då blir det mer än en muntlig enkät istället för en kvalitativ intervju. 

 

Bryman (2011) poängterar vikten av att intervjuaren är väl förberedd med sina frågor samt ger 

tillräcklig utrymme för intervjuarens egna tankar och uppfattningar.  En kvalitativ intervjustu-

die bedömts som en metod som passar bäst till uppsatsen eftersom på ett bättre sätt speglar 

lärarens tankar, känslor och observationer vilket är inte möjligt i strukturerad intervju.   
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6.2. Urval 

 

Det urval av intervjupersoner gjordes genom ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) 

innebär att kontakta de personerna som anses vara lämpliga personer för att svara på intervju-

frågor. Sex yrkesverksamma lärare i Idrott och hälsa kontaktades med informationsbrevet (se 

bilaga 1) för att få relevant information om hur problem med frånvaro angrips i skolan. I in-

formationsbrevet förtydligades syftet med arbete samt informanternas rättigheter utifrån de 

gällande etiska riktlinjerna för forskning.  Urvalet av lärarna grundades på erfarenheter av 

mitt jobb där vi ofta möter varandra. Fördelen med urvalen i detta fall var att de personliga 

intervjuerna var väldigt förtroendefulla och en stark relation har redan utvecklats så att inter-

vjupersonerna talade öppet och utvecklade sina tankar.  

 

Tanken bakom urvalet var att genomföra intervjuer med enskilda personer i en avslappnad 

miljö för att kunna få mer fördjupande kunskaper angående forskningsfrågor. Lärarna kontak-

tades personligen med förfrågan om att delta i min undersökning och det mottagits väldigt 

positivt. I jämförelse med tidigare försök att kontakta lärare genom email visades sig detta sätt 

betydligt mer givande och hade en positiv påverkan på min studie.  Dock framkom ändå att 

det skulle behövas ännu fler intervjuer för att undersöka problematiken mer noggrant.  

 

Idrottslärarna som valdes till intervjuer hade varit yrkesverksamma i minst 5 år upp till 15 år 

erfarenheter som utbildad idrottslärare med legitimation: 

 

Lärare A: utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 12 år. Andra ämnet: Samhällskun-

skap på gymnasiet med inriktning Barn och fritidsprogrammet  

 

Lärare B: utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 6 år. Andra ämnet: Ekonomi på 

gymnasiet med inriktning Ekonomiprogrammet 

 

Lärare C: utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 5 år. Andra ämnet: Psykologi på 

gymnasiet med Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Beteendevetenskap, Me-

dia och Samhällsvetenskap  
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Lärare D: utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 15 år. Andra ämnet: Psykologi på 

gymnasiet med inriktning Naturvetenskap  

 

 

Lärare E: utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 11 år. Andra ämnet: Historia på 

gymnasiet med inriktning Fordon och transportprogrammet 

 

 

Lärare F: utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 6 år. Andra ämnet: Naturvetenskap 

på gymnasiet med inriktning Naturvetenskap 

 

Intervjustudie gjordes på olika gymnasiet med olika inriktningar i en stad i södra Sverige. 

 

6.3. Genomförande 

 

De flesta intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser i en trygg och välkänd miljö. 

Frekvent kontakt mellan oss och rätt urval av lärarna medförde en avslappnad atmosfär som 

var det första steget till att lyckas med undersökningen. Intervjuerna spelades in och varade i 

ungefär en halvtimme.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 2) med frågeformulär skickades till lärarna en vecka innan för att ge 

möjlighet till att förberedda sig och att öka förståelse på forskningen. Frågorna delades i tre 

huvudområden. Intervjuerna började med grundfrågor kring utbildning och erfarenheter, 

andra område var frågor kring elevernas deltagande och sista område där lärarna berättade 

mer om sina arbetssätt och erfarenheter.  Själva meningen bakom var att börja med enklare 

frågor för att sedan fortsätta med kärnfrågor specifika för mitt syfte. Den här systematiska 

tanken fanns för att ge lärarna möjlighet till att slappna av i början av intervju och att svara på 

enklare frågor innan huvudfrågorna kom. Under intervjuerna spelade jag in för att kunna fo-

kusera mer på frågorna och försökte inte avbryta eller ställa för mycket följdfrågor för att få 

med så mycket som möjligt. 

 

Efter att intervjuerna genomfördes så transkriberades dem direkt för att uppnå en maximal 
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korrekthet och det visade sig vara tidskrävande. Det fanns lärare som var tydliga i sina svar, 

följde teman medan andra pausade ofta i språket, hoppade fram och tillbaka. Vissa delar var 

därför ganska svåra att transkribera.  

 

Efter transkriberingen analyserades texterna noggrant för att få en överblick över alla lärarnas 

svar på de olika frågorna. Efter analysen följde kategoriseringen av det empiriska materialet 

utifrån de forskningsfrågorna. Intervjuerna delades i mindre enheter efter olika teman och 

mönster och återkommande meningar som sedan grupperades på något sätt enligt sina skill-

nader eller likheter. Utifrån detta drogs senare de analytiska paralleller till teoretiska begrepp 

och tidigare forskning som presenteras i arbetet.  

  

Bryman (2011) menar att nackdelen med att intervjua för att försöka få svar om informanter-

nas beteende kan vara svårt då informanterna kan säga hur de beter sig medan deras faktiska 

beteende kan skilja sig. En svaghet med studien är att jag inte har observation som metod och 

jag kan då inte bekräfta deras faktiska beteende i förhållande till deras svar under intervjuer-

na.  

 

6.4. Etiska övervägande 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav för varje forskningsstudie. Dessa är nytt-

jande-, konfidentialitet-, samtyckes- och informationskravet. För att följa den grundläggande 

forskningsetiken som ett arbete bör grundas på redogjorde jag de fyra kraven inför varje in-

tervju. I brevet blev medverkande lärarna informerade kring att deltagandet i min studie är 

frivilligt samt att de fick avbryta intervjun i vilken tidpunkt som helst om de kände sig obe-

kväma. I enighet med informationskravet fick de sedan meddelande rörande studiens syfte 

samt vilken problematik studien behandlade.  

 

Varje intervjuade informerades om att deltagandet i undersökningen var avpersonifierat. En-

ligt Vetenskapsrådet (2017) så betyder det att ”anonymisering eller avidentifiering förutsätter 

att kopplingen mellan prover eller svar på en enkät och en bestämd individ har eliminerats så 

att varken obehöriga eller forskargruppen kan återupprätta den. Ingen kan alltså kombinera 

exempelvis en viss uppgift med en bestämd individs identitet.” (2017, s. 40). I studien be-

nämns lärarna som lärare A – F för att inte bli kopplade till deras konkreta namn. 
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Vidare används alla data endast bara i sammanhang med den aktuella studien, enligt konfi-

dentialitetskravet och de inspelade och transkriberade intervjuerna kommer att raderas både 

fysiskt och digitalt efter att studien är genomförd och slutexaminerad.  För att följa nyttjande-

kravet informerade jag lärarna om att alla uppgifter kommer att hanteras på ett sådant sätt att 

ingen annan kan utnyttja dem. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

6.5 Studiens tillförlitlighet 

En kvalitativ studie har egna kvalitetskriterier. Enligt Bryman (2011) är validitet och reliabili-

tet mer kopplat till den kvantitativa forskningen. Tillförlitligheten i den kvalitativa metoden 

och dess kriterier ökar med val av intervjuer med verksamma idrottslärare för att vissa deras 

erfarenheter och tankar kring undervisningen. Genomförd forskning har varit transparent och 

ger läsarna möjlighet att bedöma och tillämpa studie i andra sammanhang. Slutsatserna av 

arbete och intervjuer innefattar övriga termer så att läsarna kan avgöra om resultatet är an-

vandbar i andra kontexter.   
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7 Resultat 

 

 

 

I följande kapitel presenteras resultat som framkommit från genomförda intervjuer. Sor-

teringen är gjord utifrån studiens forskningsfrågor och behandlas i två rubriker. Syftet 

med intervjuerna var att hitta mönster, likheter och eventuella skillnader och dessa 

sammanfattas och lyfts fram i det här kapitlet.  

 

7.1. Anledningar till elevers frånvaro ur lärarnas perspektiv 

 

I likhet med Skolinspektionens rapport från 2010 var lärarna helt överens om att det är medi-

cinska skäl som är den huvudorsaken till frånvaro. Deras gemensamma inställning till detta 

är att nästan alla kan vara med på idrottslektionerna och att de har en medveten strategi för att 

undvika frånvaro, som kommer behandlas i nästa avsnitt. Under medicinska anledningar me-

nas till exempel feber eller infektion i kroppen som hindrar från deltagande och ofta finns det 

läkarintyg på det.  

 

Ytterligare en anledning som hamnar i denna kategori som nämndes av flera lärare är otrygg 

miljö som uttrycks ofta har blivit vanligare på sista tiden: 

Som jag ser just nu.. då är det framfört allt den här otryggheten i gruppen.. det har blivit 

ganska stort på sista tider, det är jobbigt att visa sin kropp.. Så anledningar till frånvaro 

.. det är otrygghet, ja både det här att någon ska skratta åt dig, men också det här att man 

är inte trygg i sin kropp.. det är det viktigaste. (Lärare A) 

 

I likhet med lärare A svarar även lärare C på frågan om vanligaste orsaken till frånvaro: 

Annat kan vara det här om man tänker sig samhället hur det har utvecklats just det här 

med alltså kroppsideal, hur man bör se ut, hur man ska se ut och det är klart att vissa 

gillar inte den här idrottssammanhanget då att ja men man känner sig nästan lite blottad 

eller vad ska man säga. 

 

Resultatet gav en tydlig bild att det är ett stort antal elever som inte mår bra i skolan. I stort 

sätt pratade alla om elevernas mående i sammanhang med psykisk ohälsa, att lärare tappar 

eleverna under kursen, och de anser att det är en större problematik kring elevernas skolsituat-

ion som är inte bara kopplat till själva ämne Idrott och hälsa.  
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Vidare kom fram den andra mest användande anledningen till frånvaro som eleverna uppger 

och det är glömma kläder fast det händer inte så ofta och vid det flesta fal är det samma per-

soner som gör det. En av intervjupersonerna menar att avståndet till idrottshallen har varit 

orsaken till högre frånvaro: 

 
Nu har vi en idrottshall som ligger på skolgården men där hade jag en idrottshall som 

låg en och en halvt, två kilometer ifrån skolan och där på dem sträckorna händer det 

ganska mycket utifall att eleven kommer dit eller inte kommer liksom. 

 

Två av intervjuade lärare nämner att det existerar skillnader i deltagandet beroende på tid-

punkten och påstår att lektioner som börjar senare på eftermiddagen medför högre närvaro 

eftersom eleven på grund av trötthet väljer att inte delta. (Lärare E och B).  

 

Till sist sade en av intervjupersonerna: ”det är ofta elevernas dåliga erfarenheter och negativa 

upplevelser från idrottsundervisningen på grundskolan.” (Lärare D). Lärare C bekräftade i 

detta och det upplevs ofta som av lärarna redan från början av kursen. 

 

7.2. Lärarnas strategier att öka deltagandet hos eleverna 

 

Lärarna använder olika arbetssätt för att minska frånvaro och öka deltagandet hos sina elever.  

Deras strategier delades i olika kategorier som kommer att presentera nere i avsnittet för att 

skapa en tydlig bild av resultatet. 

7.2.1. Att skapa en trygg miljö 

Vid beskrivningar av lärarnas arbetssätt nämns trygghet som viktigaste förutsättning till ele-

vers deltagande. Begreppet uppfattas väldigt bred, lärarna utmärker sig att en trygg miljö om-

fattar olika områden. Samtliga anses det som en miljö i klassen ”där är det ok att misslyckas” 

(Lärare B, C, F, D).  I detta sammanhang tillägger lärare F förtroende, tillit och förklarar att 

problematiken är kopplad till egen självbild:  

Mycket är kopplat till att man inte vill visa sig, man vill inte misslyckas framför andra, 

man har en ganska stor osäkerhet kring sig själv liksom och i att vad andra tycker om en 

och vad andra har för tankar och åsikter om en liksom så (Lärare F) 

 

Ett annat citat som styrker detta från annan utav lärarna är: 

..att det är lite sådär, känner sig otrygga, vissa pojkarna att de ska skratta.. och vi har 

pratat mycket om det här med kroppar och sådana saker att man få se ut hur man vill 

och alla ska bli accepterade..(Lärare A) 
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Som citatet visar skildrar lärare om otryggheten, som medför hög frånvaro. Senare i intervju 

påstås att det är ett stort samhällsproblem. För att uppnå en trygg klassmiljö lyfter samtliga 

lärare god relation till sina elever, kommunikation, att det är viktig att lära känna dem, kom-

municera och uppmuntra.  

Ju mer man pratar med eleverna, ju mer man få en relation till dem… dem behöver 

uppmärksamhet, trygghet. Eleverna vill bli sedda.. de vill veta att det här är ok och du 

vill göra den här aktiviteten, och du har den här behovet.. det är du som lärare som 

måste se till att de får trygghet och allt annat de behöver.. då frånvaro minskar, det 

handlar om kommunikation. (Lärare A) 

 

Senare beskriver hon strategier vid elevernas bemötande som skapar en trygg miljö: 

Jag försöker jobba mycket med det här, det påverkar frånvaro om de inte känner sig 

trygga. Så i början, när de kommer då, då brukar de fylla i ett papper där de skriver lite 

om sig själva, som man får ett slag av relation till de.. om de har problemet med något 

som de tycker är jobbigt i idrotten om det är något speciellt moment eller aktivitet, till 

exempel att visa sig i badkläder, bollspel eller vad det är nu .. de få också skriva om de 

gör något på fritiden.. vad som motiverar dem, vad de har för målsättning och då kan 

man utgå lite från det i ett samtal sedan. 

 

Utöver det lyfter lärarna igen vikten av kommunikation.  Fem av intervjuade lärare menar att 

samtal, kontakt, återkopplingen efter idrottslektionerna ger trygghet och ökar deltagandet.  

I intervjuerna kunde lärarna ge i många fall en beskrivning av elevers bemötande och exemp-

lifierar som ”det goda samtalet, öppen dialog”. Läraren E framhäver dessutom elevernas ak-

tiva förberedelser inför lektionerna som deras eget ansvar som är en av förutsättningar till 

trygghet. Om eleverna inte är förberedda för lektionen då kan de inte känna sig trygga och 

”idrotten är ingen skillnad där”(Läraren E).  

7.2.2. Anpassad undervisning 

Ytterligare en av de strategierna som framkommer i intervjuerna som bidrar till elevers enga-

gemang och minskar frånvaro är individanpassad undervisning med olika variationer och al-

ternativ. Lärare påstår att olika moment i undervisningen kan få fler elever att vara aktiva och 

delta. Ett citat som stödjer påstående är följande: 

Jag varierar jättemycket, jo, det gör jag, jättemycket, mycket och det är lekar och alla 

dem här olika moment som jag betygsätter som handlar om att man ska kunna ha ..ee.. 

vissa färdigheter .. att man har kroppskontroll.. Flera aktiviteter, variationer i 

undervisningen, att erbjuda något till alla, har vi kanske en krävande konditionspass, då 

kan vi ha kanske ett slag av danspass som kräver också kondition, .. så jag jobbar med 

detta mycket, det är väldigt mycket jobb, det ser väldigt enkelt men så är det faktisk 

inte.. Allt detta skapar den här tryggheten och att de ska känna att de kan påverka, 

elevinflytande är viktig, allt detta speglas i närvaron, de är ofta närvarande och deltar 

aktiv.. det tror jag. (Lärare A) 
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Tre av 6 intervjuade framhäver dessutom att aktiviteter i olika svårighetsgrad erbjöds ofta för 

att samtliga elever har en möjlighet att utöva de olika momenten utifrån sin egen förmåga.  

Något som var återkommande i flera intervjuer var att indela elever i mindre grupper vid vissa 

aktiviteter, till exempel simning, styrketräning, gymnastiska övningar.  Effekten på sådan kan 

vara att eleverna känner sig mer trygga och genom detta utvecklar och visar sina färdigheter.  

Det bidrar till mer effektivare anpassning ”visa är väldigt försiktiga och andra vill köra väldigt 

hårt så där har vi mixat att de kan välja aktivitet, att de kan visa vad de kan (Lärare A) 

Lärarna hävdar att indelningen i grupper medför kortare väntetid vid övningarna, där alla ele-

ver utför sina aktiviteter och ”där kommer vi aldrig hamna i en situation där man ställer upp 

på en led och någon och någonting och alla tittat på” (Lärare E). 

 

Simhallen upplevs enligt lärarna som en problematisk miljö och där visar sig effekten av att 

indela eleverna i mindre grupper tydligt: 

Visa elever vill absolut inte delta i simundervisningen i klassen och de momenten som... 

till exempel livräddningen som vi har som ett moment då brukar vi göra som så att vi 

försöker boka ett eget tillfälle i mindre grupp. Och det kanske är bara ibland två elever 

som kommer och vi tar den möjligheten och då fungerar det.. så mindre grupper funkar 

bara, det är en bra strategi tycker jag. (Lärare E) 

 

 

Vid beskrivningen av hur de medverkande lärarna arbetar för att undvika frånvaro framkom-

mer ofta en individanpassad undervisning. Samtliga lärare påtalar vikten av anpassning även 

om eleverna har en skada eller ett annat problem som skulle utesluta att de ska vara med i 

undervisningen eller att de når betyg. Istället finns olika metoder som gör att elever som har 

förhinder kan tillgodogöra vissa av obligatoriska moment på ett eller annat sätt. Lärare B samt 

E nämner att eleven kan filma sig själva vid vissa aktiviteter som betygsättas utöver inspel-

ningen, andra lärare tar fram olika alternativa aktiviteter som utförs vid en skada, till exempel 

att de förbereder övningar som elev utöver vid sidan av hallen eller att den kan vara domare. 

Det tycks vara vanligt att göra en rörelseanalys vid sidan om, som bedöms senare av läraren. 

En av läraren belyser sina strategier som används hos en elev med psykisk ohälsa som har 

svårt att vara med i gruppen för att uppnå målet med kursen och få betyg. För att tydliggöra 

problematiken kring denna situation har jag valt ett längre citat: 

Jag försöker hjälpa lite att vi kör enskild och då får hon också då och då filmar sig, hon 

få göra visa moment hemma helt enkelt, konditionsmoment, till exempel så att hon når 

betyg, just nu försöker hon jogga ute och dokumentera det hon har gått på någon 

orientering slinga, nu är hon hemma också och försöker jogga och dokumenterar det att 

hon gjorde det, hon spelar in sig själv och visar vad hon gjorde, dansar med sin bror till 

exempel.. jag tänkte på så jag försöker att vara kreativ och hjälper till att hon når betyg. 

Vi hade teori prov med henne också. Sedan är det lite svårt detta att man ska bedöma 
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visa aktiviteter i grupp.. man kan komma ifrån det, men jag tänkte med på att visa lite 

koordination vid lagspel men hon har varit några gången så det borde nog gå. 

 

 

I likhet med läraren A uppvisar även lärare D en medveten strategi som används:  

Man få inte delta på idrott om man inte är ombytt men däremot kan jag tycka att bara 

komma och vara med i miljön en eller två lektioner är positiv, man sitter med och det 

brukar vara nästa steg att man tar kläder med sig nästa gång och byter om och så säger 

jag, om det kommer tillbaka dina negativa känslor, det gör inget, vi gör nånting med 

detta som kopplar på ångest på något sätt så det går av då…. och de eleverna som tar på 

sig chansen, det slutar ofta att dem deltar, att de är med, att det fungerar bra.(Läraren D) 

 

Lärare D påstår dock att det finns en faktor som han synliggör för eleverna genom regel-

bundna samtal och det är elevernas eget ansvar för att anpassa sig efter kursplanen och de 

olika obligatoriska momenten. I likhet med lärare D lyfter lärare C även vikten av elevernas 

egna beslut om i vilken anpassning som ska göras. Med detta menar hon att eleverna ska ut-

veckla en egen förmåga att anpassa sig till undervisningen efter deras behov och förklarar att 

de ska kunna själva resonera om, vad det är, som de behöver och vilka anpassningar ska göras 

för att uppnå målet: 

7.2.3. Meningsfull undervisning: ”Varför ska vi göra det här?” 

Alla medverkande lärare poängterar vikten av en meningsfull undervisning, där de ofta samta-

lar med sina elever och förklarar meningen av lektionsinnehåll: 

.. sen är det väl mycket alltså lärarens uppgift är också mycket att motivera eleverna 

genom att påvisa varför vi håller på, vara tydlig med varför vi gör saker och ting för att 

kunna, för att de ska kunna se ett syfte i varje lektion, okej idag gör vi det här för att 

uppnå det här eller vi ska lära oss det här eller bli bättre på det här, det är väl den största 

strategin man har liksom som man jobbar med väldigt regelbundet. (Lärare F) 

 

I likhet med detta uppvisar även lärare A en medveten strategi som används:  

Just det, varför ska vi göra det här? Man få komma tillbaka till dem här 

grundprinciperna att vi rör oss för att må bra, att vi lever längre i långa loppet, det är 

därför vi gör det, att man lär sig. Ämnet består att man ska skaffa visa kunskaper om 

hälsa, att man mår bra och förstår vad man ska göra för att må bättre. Jag motiverar de 

olika moment.. då få man ju koppla till Skolverket också så att det är de som har 

bestämt vad vi ska göra, de här momenten ska ingå och det här samma i matte, 

engelska, svenska också att det är visa ment, som man kan inte hoppa över, sedan kan 

man gå visa vägar och välja delar. 

 

 

Begreppet meningsfull undervisning uppfattas ofta som att göra eleverna medvetna om att 

visa moment är förankrade i läroplanen och därmed är obligatoriska. Deras roll som en peda-

gog upplevs som att se till att eleverna förstår sammanhanget med detta och de nämner det 

som en ytterligare faktor som ökar deltagandet. Utöver det beskriver samtliga lärare vissa 

klasser, som målinriktade där eleverna vill få ett så högt betyg så möjligt medan andra klasser 
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beskrivs som omotiverade. Strategierna som används här var att erbjuda breda aktiviteter, 

anpassa dem på olika sätt efter elevernas behov samt ta en dialog med gruppen och förklara 

meningen med undervisningen.  

7.2.4. Planering och elevinflytande 

Samtliga lärare poängterar vikten av att planera undervisningen utifrån elevernas behov och 

intressen.  Aktiviteten vid lektionerna ska majoriteten av gruppen uppleva som roliga. Detta 

medför att eleverna är mer engagerade under lektionerna och att deltagande ökar.  Lärarna i 

sina påståenden utrycker att frånvaro minskas när elever utifrån sina förmågor försöker nå sitt 

bästa i undervisningen som är möjligt vid genomtänkt planering som elever får påverka.  

Lärare A exemplifierar sina strategier: 

Jo, jag jobbar mycket med detta, mycket.. Vi har en sida som heter Klassrum och där 

lägger jag ut hela planeringen sedan är det inte så detaljerat, så är det inte .. jag kanske 

skriver bollspel och sedan så kommer vi överens i grupp att det blir handboll eller vilka 

bollspel är det som vi är mest intresserade av, vilka delar vi har ju nu .. vi har en ram .. 

så tänker jag och tycker att det funkar, den här elevinflytande, att vi har roliga lektioner, 

då är alla med i hallen, glada och ombyta.. vi pratar mycket om detta, kommunicerar 

ganska mycket.. så gör vi. Och sedan på dans och rytmik då har vi lite genomgång och 

så är det utrymme för att de själva ska improvisera och göra en egen dans.. sådana 

saker.. så.. så de få veta vad det är som kommer och förvänts.. de får dem, men ibland 

skriver jag inte ut allt så detaljerat, eftersom då vet jag att en del inte kommer utan jag 

skriver mer allmänt eller hur ska jag uttrycka det, det är också en sak som man måste 

tänka på.. 

 

I sammanhanget tillägger lärare C och E att planeringen för vissa klasser behöver inte vara 

detaljerat eftersom detta medför påverkan av deltagandet positivt samt negativ. Lärarna häv-

dar att detta är avgörande vid elevers deltagande.  Både lärare C och F utrycker att förutom 

planeringen och kommunikation är det viktigt att avsluta lektionerna med att ge återkoppling 

till eleverna och låta dem uttrycka sina upplevelser av lektionerna. Samtliga lärare upprepar 

att det är viktigt att eleverna upplever lektionerna som roliga.  För att kunna planera undervis-

ningen som motiverar och engagerar elever försöker lärarna att göra dem delaktiga i plane-

ringen. Förutom vanliga samtal skapas delaktighet genom elevledda lektioner som kan ge 

inblick i vilka aktiviteter eleverna tycker om och genom detta ger lärarna till sina elever en 

inflyttande över lektionsinnehållet: 

Jag satsar på elevledda lektioner. Elevledda lektioner... alltså... det är det som de flesta 

tycker om och då har ju den möjlighet att påverka innehållet samt jag få veta vad det är 

som de tycker om ... alltså senare kan jag utnyttja det i undervisningen... menar att jag 

få vet, vad de gillar och ogillar. (Lärare B) 

 

7.2.5 Att ha det bra tillsammans 
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Sammantaget är lärarna överens att gemenskap och ställningen i gruppen en av avgörande 

faktorer som påverkar deltagandet. Det finns ingen standardmodell om vilket arbetssätt re-

kommenderas för detta men klasserna som har rätt inställning, med gemensam respekt, där 

alla stödjer varandra, har mindre frånvaro och når kursmålen betydligt enklare. Lärare E häv-

dar att detta är en process, som utvecklas med tiden medan lärare F påstår att vissa klasser 

”har det i början, vissa senare och visa kommer aldrig nå det”. I jämförelse med det belyser 

lärare C vikten av att kunna hitta rörelseglädje tillsammans med gruppen: 

Gemenskap… funkar ganska bra.. De klasser som har hittat det här att de har kul 

tillsammans där märker man att där finns verkligen en rörelseglädje, alltså även om de 

tycker att ett moment inte är så kul så vänder de det till något kul som de gör 

tillsammans så det är en sådan grej att de delvis då motiverar varandra egentligen att 

alla har lite samma inställning att okej nu kör vi det här, det här blir kul. 

 

I beskrivandet av gemenskap i klassen använder lärare F begrepp ”gruppkonstellation” som 

enligt honom handlar om att eleverna stödjer varandra i saker och aktiviteter och hjälpes åt. 

Därmed samtycker lärare E som problematiserar vidare och hävdar att alla ska ta hänsyn till 

varandra och skapa tryggheten i gruppen.  
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8 Analys 

 

 

 

I följande kapitel analyseras resultatet i anknytning till studiens teoretiska perspektiv. Ana-

lysen utgår från två huvudområdena inom teori om motivation. Det finns likheter mellan lä-

rarnas svar och forskning angående motivation och hur ser lärarna på elevers motivation till 

deltagande i Idrott och hälsa.  

 

8.1. Yttre motivation 

 

Resultatet visar både likheter och skillnader i lärarnas tolkning av vad det är som är avgö-

rande för elevers motivation. Gemensamt i alla uttalandet är att lärarna uppfattar motivation 

som ett brett redskap och använder den utifrån olika perspektiv.  

 

Lärare F anser att grundläggande för elevernas motivation att tydliggöra kursens innehåll och 

förklara meningen med olika moment. Motivation är en viktig faktor för att eleverna ska vara 

delaktiga och engagerade på lektionerna och de ska känna att ämnet Idrott och hälsa är me-

ningsfull för dem. Det är viktigt att sträva efter att elever utför sina uppgifter med entusiasm 

eftersom det påverkar deras utbildningsprocess. 

 

Andra faktorer som lärarna nämner i studien är att eleverna tar i sig nya kunskaper och fär-

digheter som anses som användbara i det praktiska livet och detta väcker elevernas nyfikenhet 

och lust. Aktiviteten uppfattas som spännande, rolig eller intressant. Lärarens tolkning stäm-

mer överens med Davidsons och Flatås teori (2010) om yttre motivation där själva aktiviteten 

blir som ett medel mot annat mål. Utifrån teorin anses samtliga lärare att motivation handlar 

om att väcka elevers intresse vilket kan leda till bättre studieresultat och därför är det viktig 

att lära känna klassen och sina elever.  

 

I resultatet visar sig att lärarna hade olika strategier att motivera eleverna. En del hävdar att 

kommunikation är an viktig strategi och använder sig av kommunikation till att motivera ele-

verna med beröm, feedback eller extra uppmärksamhet och att vara positiv. Dessa faktorer har 
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en koppling till yttre motivation där lärarna använder dessa metoder för att förbättra själv-

känslan och självbilder hos elever. Davidsson och Flato (2010) är inne på samma spår med att 

ge yttre motivation till eleverna i form av positiva upplevelser och aktiviteter som ger glädje 

till eleverna och genom detta väcka den inre motivationen hos dem. Lärare E förklarar sina 

strategier utifrån motivation där han resonerar om att nya kunskaper ger trygghet i detta vad 

man gör som upplevs ofta som en belöning (se också Annerstedts och Gjersets 2002).  

 

Samtliga lärare anser att elever har olika motivationsnivåer och det hänger samman med val 

av program (lärare A, C, D). För vissa elever är ett bra betyg som en motivationsavgörande 

faktor. Studiemotiverade eleverna upplevs som lustfyllda, ambitiösa och målinriktade och 

därför gjorde de ett medvetet val av ett konkret studieprogram, där högt betyg ofta är målet 

(jämför Davidsons och Flato 2010). 

 

Ytterligare en faktor som påverkar deltagandet nämner lärare A – att med hjälp av teoretiska 

samt praktiska kunskaper och färdigheter kan eleverna må bättre, bli starkare och förbättra 

utseende. Läraren menar att det är ofta avgörande vad gäller motivation att delta i regel-

bundna fysiska aktiviteter på lektionerna i idrott och hälsa.  Hon tydliggör att belöning i form 

av förbättrad kondition och utseende motiverar eleverna att delta aktivt i undervisningen. 

 

 

 

8.2. Inre motivation 

 

Trots resonemang om den yttre motivationen har den inre motivationen inte lyfts så mycket i 

lärarnas uttalanden och det kan vara på grund av att de elever som redan har en inre motivat-

ion inte behöver motiveras av lärarna.  

 

Lärare A och C knyter begreppet till gemenskap i klassen, samt lärare F pratar om konstellat-

ion i gruppen: deltagandet höjs om eleverna upplever undervisningen som roligt, upplever 

gemensamt trivsel som hävdar även Annerstedt och Gjerset (2002).  I linje med teorin berättar 

lärare C om de eleverna med inre motivation som vid vissa lektioner fungerar som förebilder 

till de andra, eftersom deras entusiasm för den konkreta aktiviteten bidrar till en bättre under-

visningsmiljö och därmed hjälper de mindre motiverade studenter att uppleva idrottslektion-
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erna positivt. Lärare F däremot upplever elever med inre motivation snarare som en utmaning 

och poängterar vikten av en anpassad undervisning även till eleverna med en stark drivkraft 

som enligt Ekberg och Erberth (2000) kalas ”sann inre motivation”.  

 

Resultatet i studien indikerar på att lärare använder olika strategier för att skapa ett aktivt del-

tagande genom att kombinera inre och yttre motivationsfaktorer i undervisningen, något som 

även påpekas av Annerstedt och Gjerset (2002) samt Jagtoien m.fl. (2002). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att deltagarnas svar överensstämmer att både yttre och 

inre motivation är nödvändigt för att nå ett mål och att det krävs att ha en kunskap inom om-

rådet. Motivation består av flera faktorer beroende på eleven. Intervjuade lärarna är eniga om 

att det är lärarens roll att skapa motivation hos elever som är viktig för deras lärande. En kun-

nig lärare skapar en bra stämning där eleverna känner sig trygga och sedda. Att skapa trygghet 

leder ofta till att eleverna accepterar visa aktiviteter, ökar motivation och leder till deras fram-

gång. Genom att ersätta den yttre motivation med inre motivation innebär ofta att eleverna 

känner sig mer inkluderade som enligt Davidsson och Flato (2010) kan medföra att elevers 

kunskap blir mer varaktig.  
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9 Diskussion 

 

 

 

I den första delen av kapitel diskuteras metoden som har använts i studien samt i den andra 

delen följer diskussion av det resultat som framkommit i relation med den tidigare forskning 

som presenterades tidigare. Kapitlet avslutas med sammanfattning av studiens resultat samt 

förslag på fortsatt forskning.  

 

9.1. Metoddiskussion 

 

Metoden, som används för att samla data till min uppsats var kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer, som enligt Bryman (2011) anses som passande till forskning i mindre skala.  Sex 

yrkesverksamma lärare i idrott och hälsa kontaktades och intervjuades, som visade sig inte 

helt problemfritt. Trots att intervjuer inspelades i lärarnas arbetsrum, kändes det i början obe-

kvämt både för mig samt lärarna. Frågor och följdfrågor förberedes noggrant innan intervjun, 

men ibland blev svaret kortfattade eller väldigt breda och ibland hoppade intervjuade fram 

och tillbaka. Till nästa studie skulle jag rekommendera att planera mer tid till varje intervju: 

istället för 30 minuter bör det ägnas en timme med ett förberedande samtal innan själva in-

spelningen för att kunna diskutera forskningsfrågor och själva skolmiljön för att intervjuaren 

samt den medverkande ska få mer tid till själva intervjun.  

 

Vidare skulle man kunna kombinera intervjuer med observationer för att se om att svaret mot-

svarar med det som observerats men det kräver mer tid. Ljudinspelningen gjordes på en mo-

biltelefon, och det blev ibland svårt att höra vad som hade spelats in. Intervjuerna hoppade 

fram och tillbaka, ibland hakade intervjupersonerna upp sig när de talade och vi blev också 

störda av andra personer (elever). Till slut genomfördes intervjuerna i ett separat rum där vi 

kunde prata utan att bli störda.  
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Det skulle behövas fler intervjuer för att undersöka problematiken noggrant. För nybörjare 

rekommenderas att pröva en test 10 minuters intervju med transkriberingen bara för att få 

erfarenheter innan de riktiga intervjuar börjar.   

 

 

9.2. Resultatdiskussion 

 

 

I detta avsnitt kommer att föras en diskussion kring studiens frågeställningar samt vidareut-

vecklas kopplingar till resultat utifrån intervjuerna.  

 

Syftet med studie var att ta reda på anledningar till elevers frånvaro samt vilka metoder an-

vänder lärare för att uppmuntra elever, och skapa lust och intresse hos elever med låg motivat-

ion. 

 

9.2.1. Anledningar till frånvaro 

 
 
Anledningar till frånvaro som kommer fram från intervjuer är glömda kläder, sjukdom eller 

andra förklaringar. Lärarna beskriver att en indikation på att elever är omotiverade till delta-

gandet handlar om att de påstår att de glömde kläder eller handlar det om andra bortförkla-

ringar. En del av elever anger olika fysiska skäl att inte delta i undervisningen såsom någon 

form av sjukdom eller skada. Skolinspektion nämner samma anledningar i sina rapporter. 

(2012). 

 

Psykisk ohälsa och otrygg miljö är enligt lärarna kända faktorer som påverkar deltagandet 

negativt vilket också har visat sig i tidigare forskningen. Majoriteten av de orsaker som ele-

verna har till at inte vilja delta i undervisningen grundar sig ofta i egen misstro i sig själva, i 

känsla av otrygghet i olika former som rädsla för misslyckande, bristande självkänsla, dålig 

självbild samt otrygghet. Wikner (2017) tar upp olika psykologiska faktorer som påverkar 

elevers deltagande i likhet med andra forskare (Larsson 2002, Bråkienhelm, Jagtioen m.fl., 

2000) 
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Det finns flera orsaker till att elever väljer att inte delta aktivt på lektionerna som brist på va-

riation i undervisningen och lektionerna kan upplevas som enformiga och tråkiga. Dessutom 

ser elever inte alltid tydlig mening med ämnesinnehållet och de känner att de inte kan påverka 

planeringen.  Tydliga kopplingar till detta var att eleverna inte vill delta på idrottsundervis-

ningen. Lärarna i deras intervjuer nämner ofta det som en av de största utmaningarna att an-

passa undervisningen till allas elever nivå vilket också har visat sig tydligt i tidigare forskning 

(Wikner 2017, Annerstedt m.fl., Ekberg och Erbert 2000).  

 

Dock framkommer i forskningen (Larsson 2002) samt i intervjuerna att gemenskapen i 

klassen är viktig och rätt inställning i gruppen höjer motivation och deltagandet. Eleverna 

som är idrottsaktiva i fritiden väljer ofta studieförberedande program och i jämförelse med 

eleverna på yrkesförberedande program anses de som högmotiverade och deltar mer på 

lektionerna i Idrott och hälsa.  

 

 

9.2.2. Utmaningar att motivera alla elever 

 

Överlag kan det konstateras att lärarna lyfter fram elevers yttre motivation som en faktor som 

höjer deltagandet. Som yttre motivation uppfattas här t.ex. tydliga mål med undervisningen, 

ordning och struktur, som Bråkenhielm (2008) lyfter fram i sin studie, eller högt betyg som 

motivationshöjande faktor enligt Davidsons och Flato (2010).  

 

Däremot har den inre motivation inte lyfts så mycket, och det kan vara på grund av att de ele-

ver som redan har en inre motivation inte behöver motiveras ytterligare av lärare. En funde-

ring som kommer fram när man analyserar intervjuer är frågan om hur en lärare på kort sikt 

kan arbeta med inre motivation om eleverna inte är motiverade?  Njutning och glädje som 

uppstår vid aktiviteterna är det grundade i inre motivation, enligt intervjuer och därför krävs 

det att aktiviteten tilltalar eleven, uppfattas som rolig, och därför är det viktigt att lärarna väl-

jer olika aktiviteter om det är möjligt. Wikner (2010), Annerstedt m.fl. (2001) resonerar i sin 

avhandling på likadant sätt om individanpassat undervisning med variationer. Eleverna som 

upplever lektionerna som tråkiga och enformiga saknar inre motivation, och kan vara svåra att 

motivera med mer av samma sak enligt samtliga lärare.   
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9.2.3. Strategier till att höja deltagandet 

 

Som det har nämnts tidigare i studien lärarnas arbetssätt har en tydlig påverkan på att eleverna 

ska håla sig motiverade på idrottslektionerna. I detta avsnitt diskuteras lärarnas metoder för att 

höja deltagandet med kopplingar till tidigare forskning. 

 

 Elevinflytande/ Meningsfull undervisning 

Studiens resultat från intervjuer visar att det är positivt om eleverna kan få vara med och be-

stämma lektionsplanering eller planera en del aktiviteter själva för att de ska känna av glädjen 

i aktiviteten som höjer motivation och förhoppningsvis minskar frånvaro. Samma resultat 

förekommer i flera studier som presenterades i kapitlet om tidigare forskning: Ekberg och 

Erberth (2009), Jagtoien m.fl. (2002), Annerstedt m.fl. (2001) och i Wikners avhandling 

(2010) där forskare resonerar om vikten av elevers delaktighet och inflyttande i själva plane-

ringen. Eleverna ska tycka att det är roligt att röra på sig och det kan tolkas utifrån den inre 

motivationen.  

 

Lärarna planerar undervisningen så att eleverna finner den som meningsfull. Begreppet tolkas 

som att samtala med sina elever om lektionsinnehåll som lärare uppfattar som en viktig del av 

deras lärarroll och som görs på olika sätt. Samtliga lärare förklarar olika undervisningsmo-

ment med hjälp av läroplanen eller studieprogrammet som eleverna har valt. Vissa lärare ut-

trycker tydligt att de avstår från prestationsmoment i skolan vilket även påvisas i Bråkenhi-

elms forskning (2008). Intervjuade lärare menar att tävlingsmoment är oviktigt vid undervis-

ningen utan att fokus ligger på själva aktiviteten istället att vinna eller prestera.   

 

Ytterligare ett resultat är att lärarna vid planering av lektioner arbetar mycket med elevinfly-

tande för ökad motivation vilket överensstämmer med tidigare forskning enligt Annerstedt 

m.fl. (2001), Ekberg och Erberth (2000), Wikner (2017), Davidsson och Flato (2010). Lärarna 

i studien uppvisar en medvetenhet om elevers intresse och önskemål vid planering av under-

visningen. Samtliga lärare lyfter fram vikten av återkoppling vid lektionsavslutning, samt att 

majoriteten av klassen upplever lektioner som roliga vilket är enligt Wikers avhandling 

(2017). Elevledda lektioner uppskattas högt av samtliga lärare som inspiration vid planering-

en. En av lärarna uttrycker att eleverna ”vill bli sedda” vilket tyder på vikten av kommunikat-
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ion och goda relationer med sina elever, detta förespråkar av andra lärare i studien samt stöds 

av Ekberg och Erberth (2000). 

 

 Individanpassad undervisning/Variationer 

I lärarnas strategier för att skapa ett aktivt deltagande nämndes ofta variationer och en anpas-

sad undervisning. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader lärarnas tolkning 

av läroplanen i den här problematiken. Samtliga intervjuade är överens om att de förhåller sig 

till de obligatoriska momenten samt erbjuder breda variationer inom samma aktivitet, delar 

eleverna i mindre grupper och erbjuder olika svårighetsgrad på samtliga moment. Lärarnas 

erfarenheter överensstämmer med tidigare forskning som presenteras i studien där Ekberg och 

Erberth rekommenderar att börja med enkla uppgifter för att senare klara mer och fler avance-

rade och komplicerade rörelser (2000).  

 

Variationer uppfattas ofta på annat sätt än en anpassad undervisning: med en varierad under-

visning menas olika obligatoriska moment enligt läroplanen medan individanpassad under-

visning resulterar i aktiviteter som utgår utifrån elevernas förutsättningar och behov. Både 

Wiker (2017) och Annerstedt m.fl. (2001) menar att det är centralt för lärande att inkludera 

alla elever, samt att variera undervisningen mer för att höja elevers motivation och engage-

mang. I intervjuer lyfts fram metoden med undervisning som är anpassad efter elevernas in-

tresse och behov som hänger ihop med elevinflytande. Då anses idrottsundervisningen mer 

individanpassad och eleverna få lägga ihop sina egna önskemål utifrån de egna behoven.  

 

Lärare i den här studien är eniga med Ekberg och Erberth (2000) om vikten av tydliga rutiner 

och regler som följs konsekvent.  

 

 

 Att skapa trygg miljö 

I sina strategier för att skapa aktivt deltagande lyfter medverkande lärare fram en trygg miljö. 

Vad en trygg miljö är tolkas på olika sätt. I ett försök att skapa trygghet uttrycker samtliga 

lärare att det handlar om att arbeta med elevers självuppfattning och dåliga självbild. Läraren 

A nämner framför allt otryggheten i gruppen och kroppsidealen, där elever inte känner sig 

trygga i vissa situationer. Enligt lärare C och D medför detta psykisk ohälsa vilket överens-
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stämmer med vad Jagtoien m.fl. (2000), Wikner (2017), Bråkenhielm (2008), Annerstedt och 

Gjerset (2002) samt Larsson (2002) pekar på. 

 

Trots liknande resonemang hanterar lärarna problemet på olika sätt. God relation till sina ele-

ver, uppmuntran, att lära känna dem och behovet av öppen kommunikation om problemet är 

stark kopplat till en trygg skolmiljö enligt läraren A. Samtidigt påpekas flera gånger att känsla 

av otrygghet i sammanhanget med skolmiljö även är ett problem i samhället i stort, som även 

lärare B samtycker med. I början av kurserna delar lärare A ut en enkät, där eleverna berättar 

om sig själva som senare används som redskap för att skaffa relation till och dialog med sina 

elever om deras behov samt skapa ett tydligt mål. Även lärare F, B och E uppger att relation-

en till eleverna är avgörande i att elever känner sig trygga, samt poängterar även vikten av 

tillit. Till skillnad från ovanstående påstående uttrycker lärare E betydelsen av noggrann för-

beredelse inför lektionerna och framhäver trygghet, som han ofta talar med sina elever om. 

Samtal, återkoppling och kontakt med eleverna förekommer ofta som lärarnas strategier för 

att skapa en trygg miljö. 

 

I sammanhanget med självuppfattning och kroppsbild medger fyra av de medverkande lärarna 

att undervisning i simhall ofta är problematisk, otrygg miljö, som kräver en annan insats och 

olika strategier för att minimera stress och orosmoment som eleverna stark förknippar med 

simundervisningen.   

 

Som det framkommit i resultatet uppger tre av intervjuade lärare att de anpassar undervis-

ningen genom att de delar upp eleverna i mindre grupper eller par. Flera tillfällen ges för att 

utnyttja extra undervisningsmoment så att eleverna själva kan välja vilket alternativ passar till 

deras behov. Utöver det jämför lärare C elevernas beteende i simhallen med deras uppförande 

i en vanlig idrottshall och konstaterar att det skiljer sig åt.  

 

En av studiens slutsatser som kommer fram från intervjuer, samt från tidigare forskning 

(Wiker 2017, Bråkenhielms 2008) är i samband med simundervisning där elever kunde känna 

en särskild otrygghet. Att visa sig inför sina klasskamrater i badkläder eller inte kunna dölja 

sin kropp med kläder medför en risk för att råka ut för negativa kommentarer. Lärare berättar 

om diskussioner om olika kroppsideal som har blivit oftare på sista tiden.  De negativa kom-

mentarer som eleverna är rädda för bygger just på att eleven känner sig annorlunda och ”mat-

char inte” och det kan öka risken för psykisk ohälsa.  
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Studiens resultat pekar på hur viktigt det är att diskutera de olika kroppsideal som finns, lära 

eleverna tänka kritiskt kring detta och vara tydlig med att oavsett utseende så ska man känna 

sig accepterad. Kopplingen mellan otrygghet och skolmiljö förekom ofta i intervjuerna i olika 

sammanhang och visar hur stort problemet är.  

 

Ämnet Idrott och hälsa är unikt och lärarna borde arbeta med kroppsideal mer i sammanhang 

med kost och träning och vara en motvikt till det som förmedlas i media.  

 

 Gemenskap 

Resultatet visar att ett aktivt deltagande påverkas av gemenskap i klassen menar lärarna och 

det pekar också tidigare forskningen på (Larsson 2002). I likhet med detta påpekar lärarna 

vikten av gemensamhet och gruppsammansättning. Det framkommer i intervjuerna att det är 

en process som pågår hela skoltiden och det nämns som att vissa klasser har olika attityder 

eller inställningar som påverkar deltagandet både på positivt och negativt sätt. Två av inter-

vjuade lärare sätter gemenskap i klassen relation med trygghet och hävdar att rätt gruppkon-

stellation är avgörande för att lyckas att få alla elever aktiva. Gemenskap och gruppsamman-

hållning kan analyseras som en annan del av inre motivation som lärare kan utnyttja i sko-

lämnet. 

 

 Fritidsintresse  

Utöver detta berättar lärare dessutom att deltagandet och motivation påverkas av elevernas 

fritidsvanor som stärks av olika forskningsresultat (Redelius, 2004, Lundvall 2004, Larsson 

2002). Lärarnas erfarenheter bekräftar att eleverna som är aktiva på fritiden är ofta högmoti-

verade under lektionerna i idrott och hälsa. I sammanhang med detta påpekar informanter i 

sina intervjuer att lärare borde veta vilka fritidsaktiviteter eleverna har för att därefter kunna 

omsätta det i undervisningen. Visa lärare lyfter fram elevledda lektioner för att kunna ta reda 

på elevers intresse.  

 

Tre av lärarna menar att elevernas fritidsvanor hänger ihop med val av studieprogram vilket är 

i enlighet med Larssons resultat (2002). Även här hävdar lärare att det ofta är hög deltagandet 

nivå hos klasser på studieförberedande program medan deltagandet och motivationen är be-

tydligt lägre hos klasser på yrkesförberedande program.  
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9.3. Slutsats 

 

Utifrån studiens forskningsfrågor kan det konstateras att problemet med elevers deltagande 

inte verkar upplevas som stort bland de intervjuade lärarna. Det finns dock olika områden där 

lärarna utvecklade olika strategier för att hålla ickedeltagande nivån så låg så möjligt.  

 

För att höja deltagandet och öka motivation att delta identifieras olika strategier. Den första 

strategin är att skapa en trygg miljö. En trygg miljö omfattar olika område från omklädnings 

och duschrum, gruppkonstellation, lärarens arbetssätt och trygg skolmiljö. Lärare bemöter 

problemet med god relation till sina elever, uppmuntran och öppen kommunikation. Den 

andra strategin är att anpassa olika aktiviteter utifrån elevers olika förutsättningar och behov.  

 

Lärarna har många variationer i olika undervisningsmoment så att alla elever får möjlighet att 

delta. En planering med ett tydligt elevinflytande är den tredje strategin. Eleverna får planera 

och uttrycka sina önskemål om lektionsinnehåll tillsammans med läraren i syfte att ta tillvara 

elevernas intresse för att skapa förutsättningar för dem att uppleva lektioner som roliga och 

givande. För att öka deltagande visade det sig viktig att eleverna upplever undervisningen 

som meningsfull och detta hänger ihop med planeringen, där kommunikation med eleverna 

samt att förklara målet med lektion är viktiga aspekter.  

 

För att öka elevers motivation och deltagande tror jag på en öppen kommunikation och goda 

relationer mellan lärare och elev. Eleverna känner sig trygga när lärare är tydligt med syftet 

med lektion och om eleverna kan få vara med och bestämma lektionsinnehåll så ökar elever-

nas motivation vilket kan leda till minskad frånvaro i lektioner i Idrott och hälsa. 

 

9.4. Framtida forskning 

Studiens syfte var att bidra till förståelse för hur lärare kan bemöta sina elever för att minska 

frånvaro samt motivera till att delta i lektioner i idrott och hälsa. Det som är anmärkningsvärt 

och framkommer tydlig är problemet med otrygg miljö, vilket både elever samt lärare lyfter 

fram. Framtida forskning inom område skulle kunna handla om hur elever upplever skolmiljö, 

klassmiljö och fokusera på hur lärare kan arbeta för att få eleverna känna mer trygghet. Ett 

annat forskningsområde är kring exempelvis simhallens miljö och lektionerna i idrott och 
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hälsa utanför ordinarie anläggning med perspektiv på deltagande nivå i jämförelse med den 

vanliga idrottsmiljön.   



 

48 

10 Litteraturförteckning 

 

Annerstedt, C. & Gjerset, A. (2002). Idrottens träningslära. Farsta: Sisu idrottsböcker. 

 

Annerstedt, C., Peitersen, B. och Ronholt, H. 2001. Idrottsundervisning, Ämnet 

idrott och hälsas didaktik. Göteborg: Mulicare Förlag AB. 

 

Bryman, A. (2010) Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber AB 

 

Bråkenhielm, G. (2008). Inget gympa för mig! - en undersökning av skälen till att elever 

inte deltar i ämnet Idrott och hälsa. Svensk idrottsforskning. Nr. 2:a s. 30 – 33 

 

Ekberg, J-E. & Erberth, B. (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Davidsson L., Flato D. W., (2010) Motivera mera: möjligheternas pedagogik: (övningar 

för att starka motivation, självkänsla och framtidstro hos högstadie- och 

gymnasieungdomar). 1. uppl. Malmö: Epago 

 

Jagtoien L., Hansen G, & Annerstedt C. (2000) Motorik, lek och lärande. 

Göteborg: Multicare Förlag AB. 

 

Larson H., Lundvall S., Meckbach J., Peterson T. och Quennerstedt M. (2016) Hur är 

det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. Gymnastik- och 

idrottshögskolan Stockholm 2016 

 

Larsson L. (2002). Idrott och hälsa är ingenting för mig: en studie av elever som ej 

deltar i idrott och hälsa A i två gymnasieskolor. Magisteruppsats. Stockholm: 

Idrottshögskola i Stockholm 

 

Lundvall, S., (2004) Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt, I Mellan 

nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa. Larson, H., Redelius, K., (red) 

Stockholm: Idrottshögskolan 



 

49 

 

Redelius, K. (2004a) Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa bland elever i 

grundskolans senare år. I: Larsson, H. & Redelius, K. (red.) I Mellan nytta och 

nöje, bilder av ämnet idrott och hälsa. Stockholm: Edita Norstedts tryckeri 

 

Sandahl, B., (2004) Ett ämne för vem? I Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott 

och hälsa. Larson, H., Redelius, K., (red) Stockholm: Idrottshögskolan 

 

Skolverket (2010) Mycket idrott och lite hälsa - Skolinspektionens rapport från den 

flygande tillsynen i idrott och hälsa. Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (2011) Aktuella styrdokument för grundskola och gymnasieskola 

 

Skolverket (2012) Idrott och hälsa i grundskolan – Med lärandet i rörelse. Stockholm: 

Fritzes 

 

Skolverket (2018) Kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och hälsa i årskurs 7 - 9 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/idrott-och-halsa/ 

hämtad 2018-06-12 

 

Socialstyrelsen(2009)Folkhälsorapport:www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009

-126-71: hämtad 2018-02-02 

 

Socialstyrelsen(2013)Folkhälsorapport:https://www.socialstyrelsen.se/publikationer201

3/2013-3-26: hämtad 2018-02-02 

 

Folkhälsomyndigheten (2017): Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/f/folkhalsan

s-utveckling-arsrapport-2017/, hämtad 2018-02-02 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017/


 

50 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssedd. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-

analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-

forskningssed.html, hämtad 2017-05-31 

 

Statens folkhälsoinstitut (2011) Skolans vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och 

datoranvändning - delresultat från undersökningen om Skolbarns hälsovanor 

 

Wikner M. (2017)  Det är live liksom”: Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i 

Idrottoch Hälsa, http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153127/FULLTEXT03.pdf 

 

World health organization (2015) Physical activity and younge people 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/en 

hämtad 2018-01-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html


 

51 

Bilaga 1:  

Informationsbrev: 

 

Hej! 

 

Jag heter Vladka Pohnanova och jag studerar sista termin på idrottsutbildningen vid Linnéu-

niversitetet i Kalmar. Nu är det dags för mig att skriva kandidatuppsats vilken skall undersöka 

gymnasieelevers deltagande i Idrott och hälsa. Mina frågeställningar är om hur motiveras ele-

ver att öka motivationen att delta i undervisningen avseende idrott och hälsa samt vilka strate-

gier använder ni för att minska antalet icke deltagande elever.  

För att belysa min frågeställning kommer intervjustudier genomföras med idrottslärare.  

Jag kommer att förhålla mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

deltagandet i min studie är frivilligt och kan avbrytas från respondenten sida när som. Inter-

vjuerna är helt anonyma och materialet förstöras när uppsatsen är färdig.  

 

Arbetet utgår från följande frågor:   

 

3. Vilka anledningar finns, enligt lärare i idrott och hälsa, till att eleverna inte deltar 

på lektionerna? 

4. Vilka strategier beskriver lärarna att de använder för att höja deltagandet på 

lektionerna i idrott och hälsa? 

 

Intervjuerna ska genomföras med start v 14. 

Jag vore tacksam om du vill delta i min studie. Återkom gärna med tid när du anser att det 

kan passa dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Vladka Pohnanova 

vladka.poh@hotmail.com, tel. nr. 076-7669045 
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Bilaga 2:  

Frågeformulär: 

 

• Vilken utbildning har du samt vilket antal år inom yrket?  

 

• Vilket/vilka ämne undervisar du just nu? 

• Vilken är enligt dig elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa?  

 

• Hur stort anser du problemet med inaktiva elever är? 

• Vilken/vilka är den vanligaste orsaken till att eleverna inte deltar? 

• Vilken/vilka olika sorters frånvaro brukar du ge medgivande till? 

• Hur tänker du kring dessa typer av icke-deltagande såsom skolk, menstruation, ej om-

bytt, etc  

• Vilken/vilka orsak är godkänd för att ej delta? 

 

• Vad är det som enligt dig motiverar elever att delta i undervisningen? 

• Vilken/vilka faktorer kan påverka idrottslektionerna och anledningar till varför elever-

na gillar/ogillar lektionerna samt delta/icke delta? 

• Tror du att själva innehållet i idrottslektionen påverkar elevernas deltagande/icke del-

tagande? 

• Kan du beskriva dina strategier vilka du använder för att minska antalet frånvarande 

elever? 

• Hur får du eleverna att känna att de olika momenten är meningsfulla? (t.ex. vid frågan: 

"Varför ska vi göra det här?) 

 

 

 

 


