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Abstrakt 

Denna undersökning syftade till att studera bakomliggande faktorer till varför elever 

väljer att inte deltaga i idrottsundervisningen, om det finns specifika 

problemområden och huruvida man kan se variationer utifrån årskurs och kön tolkat 

utifrån självbestämmandeteorin av Ryan och Deci.  

Undersökningen innefattade 140 respondenter i årskurs 6–9, från tre olika skolor i 

sydöstra Sverige. Metoden som användes var en enkätundersökning. Totalt 645 

elever tillfrågades om deltagande, 185 lämnade tillbaka lappen med godkännande 

om deltagande från vårdnadshavare och 140 elever deltog slutligen i 

undersökningen.  

Totalt 6 % av de tillfrågade eleverna uppgav sig delta ibland, sällan eller aldrig i 

idrottsundervisningen. Generella orsaker till att inte delta uppgavs vara främst 

sjukdom och inga idrottskläder. Därefter kunde man se stora könsskillnader då 

flickorna uppgav orsaker som dåligt mående, inkompetens, rädsla för att göra bort 

sig och upplevelser av att känna sig uttittade. Pojkar angav främst ointresse som 

bakomliggande orsak.  

Under kategorin specifika områden i idrottsundervisningen som väljs bort var det tre 

moment som stack ut. Dessa var dans och rörelse till musik, då främst bland de 

äldre pojkarna, orientering främst bland de yngre flickorna och simning där 

övervägande antal respondenter var flickor.  

Resultaten visade, som flera tidigare studier också indikerat, att bakomliggande 

faktorer till icke deltagande ofta bottnar i bristande tilltro till sin kompetens, 

ointresse och känslor av att vara obekväm; då både kroppsligt och i 

undervisningssituationen. 

 Resultaten visade inga större skillnader mellan årskurser. 
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1 Inledning 

 
”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har 

stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” (Skolverket, 2019, s. 47). 

Ett innehåll värt att begrunda. Vi som blivande idrottslärare har med andra ord en 

stor del av våra elevers framtida välbefinnande i våra händer vilket är ett mycket 

hedersamt uppdrag som inte kommer utan skyldigheter. Ett av de största ansvaren vi 

tilldelas är att få alla elever att delta i idrottsundervisningen. Jag har många gånger 

under både min studietid och som verksam idrottslärare funderat kring elevers 

deltagande i idrottsundervisningen och hur man som pedagog ska kunna få de 

lågmotiverade eleverna att känna ett större intresse för ämnet, att ge dem bättre 

förutsättning för framtida välbefinnande. 

 Från och med 2019 utökades timplanen i idrott och hälsa på grundskolan med 100 h 

(SFS, 2010:800) vilket skulle kunna ses som en direkt effekt av samhällets tydligt 

ökande fokus kring hälsa och fysisk aktivitet (rörelse). Intresset för ämnet är stort 

och idrott och hälsa är ett av de populäraste ämnena i skolan men trots detta det 

ämne som har högst frånvaro (Åström, 2013). Skolinspektionens granskning av 

idrott och hälsa (2018) visar att så många som en femtedel av eleverna inte deltar på 

regelbunden basis i idrottsundervisningen. Vår uppgift som pedagoger är att utifrån 

kursplanen ge barnen positiva upplevelser av rörelse och tillräcklig kunskap kring 

hälsa för att ta kloka beslut både för sig själv och för samhället (Skolverket, 2019) 

och enligt Skollagen (SFS, 2010:800) 1 kap 4 § ska utbildningen ”främja alla barns 

och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Att så många 

elever då aktivt väljer att inte medverka i ämnet måste problematiseras.  

Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning (CIF, 2017) menar att 

den mest utmanande gruppen elever är de som sällan eller aldrig deltar i skolans 

idrottsundervisning, undviker deltagande i föreningsidrott och har en ganska passiv 

fritid med mycket stillasittande. Denna grupp är visserligen liten men sett ur ett 

samhällsperspektiv på folkhälsa är det denna grupp av elever som är absolut 

viktigast att nå. Ämnet har ett dubbelt uppdrag då det både ska inkludera praktisk 

kunskap genom att öva och befästa rörelsekompetens men även kreera livslång 

teoretisk kunskap och intresse kring fysisk aktivitet och hälsosam livsstil (Lundvall 

& Brun Sundblad, 2017). 

Hur ska vi lyckas motivera barn och unga som inte på något sätt tilltalas av den 

nuvarande formen av ämnet? Hur skapar vi en arena där de elever som för 

närvarande är exkluderade istället blir inkluderade och medskapare av en mer aktiv 

skolgång? 
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1.1 Syfte  
 

Syftet med undersökningen är att utifrån ett elevperspektiv försöka skapa en 

förståelse för hur vi kan motivera elever till ett ökat deltagande i 

idrottsundervisningen och att undersöka om det finns specifika områden inom ämnet 

som behöver utvecklas för högre deltagande.   

1.2 Frågeställning 
 

Frågeställningar jag avser besvara är: 

Vilka bakomliggande faktorer kan ses till att elever väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen? 

Finns det aktiviteter eller arbetsområden som eleverna upplever som problematiska 

och vilka förändringar skulle kunna öka motivationen för deltagande?  

 Kan man se några skillnader utifrån parametrarna årskurs och kön (pojkar/flickor)? 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom bakomliggande faktorer av vikt för 

denna studie. Detta sker genom en kort beskrivning av skolans uppdrag, skolplikt 

och ämnet idrott och hälsa. 

2.1 Skolans uppdrag 
 

Skolans uppdrag prediceras i Skollagen (2010:800). Här beskriver man att syftet 

med utbildning är att ge elever möjlighet att inhämta men också utveckla olika 

kunskaper. Utbildningen ska gynna alla elevers möjlighet till utveckling och lärande 

men den ska också stimulera till en livslång lust att lära.  

Stor vikt läggs vid hänsynen till alla elevers olikheter och att deras olika behov blir 

tillgodosedda. Med stöd och motivation ska elevernas olika förutsättningar 

uppvägas i största möjligaste mån (SFS, 2010:800). 

2.2 Skolplikt 
 

Alla barn boende i Sverige har enligt Skollagen (2010:800) skolplikt, vilket innebär 

att de ska befinna sig i skolan om inte annan giltig anledning finns. Skolplikten 

inträder samma år som eleven fyller 6 och avslutas efter årskurs 9.  

Varje elev som går i grundskolan ska delta i avsedd undervisning. Om detta ej sker 

ska vårdnadshavare informeras och särskilda anpassningar utformas. Om en elev 

inte kan delta i undervisningen på grund av sjukdom eller likande ska detta delges 

rektor som beslutar vidare i ärendet.  
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I kursplanen i idrott och hälsa (Skolverket, 2019) står det att: ”Undervisningen ska 

skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i 

skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga (s. 47). Föregående citat 

visar på vikten av att skapa en förståelse för vilka bakomliggande faktorer som 

ligger till grund för att inte delta i idrottsundervisningen.  

För att främja närvaro krävs en god lärmiljö som stimulerar till deltagande men 

också ett systematiskt arbete med att kartlägga och granska eventuella 

brister/styrkor i verksamheterna (SFS, 2010:800).  

2.3 Idrott och hälsa  
 

Ämnet idrott och hälsa har under åren genomgått en transformation från att ha varit 

ett rent praktiskt ämne till att numera vara ett kunskapsämne (Larsson, 2016). Det 

har också under de senare åren erhållit större fokus då samhällsutvecklingen vad det 

gäller fysisk aktivitet och ohälsa efterfrågat insatser inom skolan. Ht-2019 utökades 

timplanen i ämnet till 600 timmar/från tidigare 500 i grundskolan (SFS, 2010:800) 

vilket kan ses som en effekt av den omgivande samhällsdebatten. 

Kursplanen i idrott och hälsa (Skolverket, 2019) påtalar vikten av att skapa intresse 

för ämnet och det livslånga lärandet vilket inte bara är av stor betydelse för skolan 

utan även ur ett bredare samhällsperspektiv då en förbättrad hälsa bland 

befolkningen skulle innebära bland annat minskade sjukvårdskostnader och friskare 

anställda. 

Genom att ge eleverna kunskap och färdighet att förstå förhållandet mellan hälsa 

och träning och dess effekter på den egna kroppen ges de förutsättningar att möta 

sin omvärld och därifrån ta beslut baserade på kunskap (Skolverket, 2019). De 

inbjuds på så sätt att gå från passiva åskådare till medskapare av sin egen hälsa.  

2.4 Sammanfattning 
 

Sammanfattningen av bakgrunden är avsedda att skapa en förståelse för olika 

bakgrundsfaktorer till undersökningen. Både Skollag (SFS, 2010:800) och kursplan 

i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2019) beskriver vikten av elevers medverkan i 

skolans olika ämnen men trots detta visar Skolinspektionens senaste granskning av 

ämnet idrott och hälsa (2018) att så många som en femtedel av eleverna inte deltar 

på regelbunden basis. Utvecklingen när det kommer till deltagande på idrotten har 

de senare åren minskat istället för att ökat vilket gör detta till ett angeläget problem 

att undersöka närmre (Skolinspektionen, 2018).  
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2.5 Tidigare forskning 
 

I denna del lyfts forskning som är väsentlig för denna undersökning fram. Vilka 

likheter/olikheter finns och vilka bakomliggande faktorer till icke deltagande i 

idrottsundervisningen kan ses både nationellt och internationellt. 

 

2.5.1 Deltagande i idrottsundervisningen 

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9 

(2018) visade på lågt deltagande i idrottsundervisningen med så många som en 

femtedel av eleverna på de berörda skolorna som inte deltog regelbundet i 

undervisningen. Slutsatsen var att stora insatser krävs för att komma tillrätta med 

problemet. 

Skolinspektionens granskning (2018) stämmer väl överens med flertalet andra 

studier där 6 % av de tillfrågade eleverna uppger sig vara med sällan eller aldrig på 

idrottsundervisningen (Lundvall & Brun Sundblad, 2017; Larsson, 2002). Redelius 

& Larsson (2010) diskuterar problemet i sin artikel Physical education in 

Scandinavia: an overview and some educational challenges där man menar att idrott 

tilltalar många elever och då framförallt i de yngre årskurserna för att sen avta ju 

äldre eleverna blir. Man ser också att idrott och hälsa tilltalar pojkar i större 

utsträckning än flickor och att flickor mår dåligt på grund av idrotten eller till och 

med vill undvika att delta i högre grad än pojkar (Redelius, 2004b). Trots att den 

stora massan tycks gillar idrott och hälsa finns det med andra ord en liten grupp som 

mer eller mindre ogillar ämnet och känner sig dåliga.  

Redelius & Larsson (2010) menar att de elever som upplever ämnet roligt är de som 

känner sig hemma i den organiserade idrottsvärlden det vill säga föreningsaktiva. 

Där är tävlingsmoment och uppvisning en naturlig del av aktiviteten. De elever som 

inte befinner sig där och inte upplever sig som ”idrottare” exkluderas både av sig 

själva utifrån sin tro på sin förmåga men också av den pedagogiska situationen. Här 

menar man att en stor utmaning, för att möta dessa elever, kan vara att förändra 

undervisningsinnehållet och utförandet så det inte associeras med tävlingsidrott. 

Detta kräver dock från pedagogens håll att man riskerar att inte motsvara de 

förväntningar som de föreningsaktiva eleverna har på ämnet. 

Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning (CIF, 2017) menar att 

den mest utmanande gruppen elever är de som sällan eller aldrig deltar i skolans 

idrottsundervisning, undviker deltagande i föreningsidrott och har en ganska passiv 

fritid med mycket stillasittande. Denna grupp är visserligen liten men sett ur ett 

samhällsperspektiv på folkhälsa är det denna grupp av elever som är absolut 

viktigast att nå.  
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2.5.2 Bakomliggande faktorer till icke deltagande i idrottsundervisningen 

 

Vilka orsaker som ligger till grund för att elever väljer bort deltagande i 

idrottsundervisningen är svårt att presentera under en specifik rubrik då orsakerna är 

lika många som eleverna som avstår deltagande. Man kan dock se några 

gemensamma drag som är genomgående i den tidigare forskning som gjorts.  

Åströms studie Included yet excluded (2013) och Redelius Bäst är pest! (2004a) 

visar att tilltro till sin egen kompetens ofta var avgörande. De elever som hade låg 

motivation för ämnet upplevde sig ha brister i sin kompetens gentemot vad ämnet 

kräver av dem. De upplevde också möjligheten att påverka innehållet som liten och 

hade svårt att förstå meningen med undervisningen.  

Flera internationella studier (Abildsnes, Stea, Berntsen, Omfjord & Rohde, 2015; 

Ntoumanis, Barkoukis & Thogersen-Ntoumani, 2009) visade liknande resultat 

kopplat till bristande kompetens. Ntoumanis m.fl. (2009) studerade elever mellan 

årskurs 7 till 9 och såg att elevernas upplevelse av tillhörighet, identifierad reglering 

och inre motivation hade avtagit. Effekten av detta blev att eleverna i mindre 

utsträckning upplevde ämnet lika roligt och socialt tillfredställande vilket ledde till 

en minskad självbestämmande motivation. Brister i denna motivation kan utifrån 

Självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2000) kopplas till minskat deltagande. 

Andra vanligt förekommande anledningarna till att inte medverka på 

idrottsundervisningen var allt ifrån sjukdom, skada till glömda kläder, att ämnet är 

tråkigt och duschning (Lundvall & Brun Sundblad, 2017; Åström, 2013; Larsson, 

2002).  

Duschningen vara eller icke vara har diskuterats i många år. Många studier bekräftar 

bilden av duschning som ett stort aber när det gäller deltagandet i 

idrottsundervisningen. Sveriges Radios undersökning (2016) kring 

idrottsundervisning och duschning visade att 6 av 10 respondenter duschade sällan 

eller aldrig efter idrotten. Orsaker som uppgavs var ovilja att visa sig naken, skitiga 

omklädningsrum eller tidsbrist. Man kunde även se att omklädningsrummens 

utformning påverkar deltagandet (Wiker, 2017).  

Inom samma skrå som duschningen hamnar diskussionen om deltagande eller inte 

deltagande om man är icke ombytt till idrottsundervisningen. När man undersöker 

bakomliggande faktorer till att inte medverka på idrotten bör detta problem nämnas 

då det visat sig vara många elever som exkluderas från undervisningen på grund av 

inga ombyteskläder. Skolinspektionen (2018) menar att skolornas självupprättade 

regelsystem som sätter käppar i hjulet för medverkan behöver utvecklas så att 

eleverna ges förutsättningar att delta utifrån sina specifika behov och då speciellt 

den grupp som väljer bort deltagande.  

Tonårstiden kan för många upplevas problematisk. Frigörelseprocesser sker, 

kroppen förändras och hormoner hamnar i obalans. I artikeln ”Att känna sig sämst 

på idrotten” (Lunde, 2017) diskuteras att ungas drivkraft för motion förändras under 

tonårstiden. Man också kan se en förändring i social påverkan med stigande ålder 
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där familjen får stå tillbaka för kompisar vilket är en logisk följd av den 

frigörelseprocess tonåren innebär.  

I en studie från Göteborgs universitet (Lunde & Persson, 2016) kring orsaker till 

avslutat idrottande i tidig ålder fann man att avhoppen berodde på både tidskrav 

men också att prestationskraven ökade med stigande ålder. Den glädje de tidigare 

kunnat känna kring sitt idrottande hade helt eller nästan helt avtagit. Här har vi en 

stor uppgift som pedagoger att försöka hålla kvar glöden och motivationen för idrott 

när andra intressen pockar på uppmärksamhet. 

Även lärarnas förhållningssätt till vad som motiverar och hur man motiverar 

eleverna till deltagande spelar in. Många lärare är skolade inom föreningsidrott där 

normen för tävlingsidrott varit den rådande. Detta ligger ofta till grund hur man 

väljer att lägga upp sin undervisning (Larsson, 2016). Om man som pedagog inte 

reflekterar kring sin bakgrund och hur detta påverkar de val man gör är risken att 

man exkluderar elever utan idrottsbakgrund. 

 

2.5.3 Förändringar för ökad motivation att delta i idrottsundervisningen 

 

Vad kan vi då göra för att vända trenden kring minskat deltagande på idrotten? 

Skolinspektionen (2018) påtalar brister i lärandemiljöns utformning, 

undervisningens innehåll och organisation. Här menar man att en större variation 

kring de undervisningsalternativ som erbjuds kan få fler elever att tillgodogöra sig 

undervisningen. Flera studier (Redelius, 2004a; Åström, 2013) visar på samma sak 

där framförallt lågmotiverade elever till ämnet idrott och hälsa efterfrågade andra 

utformningar av lärandemiljön. Många elever, främst flickor, upplevde 

könsuppdelad undervisning och mindre grupper som en lösning medan andra bara 

ville ha gruppindelning utifrån flexiblare indelningsmönster där andra parametrar än 

kön skulle räknas in. 

Eleverna eftersökte även undervisning där tillräcklig tid tilldelas för att hinna träna 

de olika momenten. I studien Det är live liksom (Wiker, 2017) berättar eleverna att 

de upplever idrott och hälsa som ett ämne till vilket man går endast för att visa upp 

sitt kunnande. Tid för träning och inlärning i sin egen takt upplevs inte av eleverna 

rymmas inom den ordinarie undervisningstiden (Åström, 2013). Om så är fallet 

kommer ingångsfaktorer som tidigare idrottsvana med mera bli oerhört 

utslagsgivande vilket motsäger allas rätt till likvärdig utbildning (SFS, 2010:800).  

”Jämför man sina fysiska prestationer, tillkortakommanden och företräden med 

andras och kommer fram till att man är den som är långsammast, sämst och aldrig 

blir vald är det inte konstigt att de obligatoriska idrottslektionerna i skolan väcker 

ångest och obehag” (Lunde, 2017 s. 123–124). Citatet visar på vikten av att ges 

förutsättningar till individuell utveckling och att känna tilltro till sin egen förmåga. 

Ges eleverna inte möjligheter för detta kan en naturlig konsekvens bli att välja bort 

deltagande i idrottsundervisningen.  
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För att underlätta deltagande föreslog eleverna duschdraperi i omklädningsrummen, 

senarelagda lektioner, gemensam planering tillsammans med eleverna och 

flerlärarsystem för att hinna med att bedöma (Wiker, 2017). Att eleverna under 

tonårstiden vill vara delaktiga i undervisningen och dess planering kan förstås 

utifrån att deras förmåga att förstå sig själv och sina prestationer i förhållande till sin 

omgivning ökar. Jago, Brockman, Fox, Cartwright, Page & Thompson (2009) kunde 

utifrån sin studie i England se att barn som interagerar med vänner som är mer 

fysiskt aktiva än de själva är, anammar deras sätt och ökar sin egen aktivitetsnivå. 

Aktivare vänner, grupptillhörighet och att känna glädje för ämnet visade sig vara 

faktorer för vidare fysisk aktivitet.  

2.5.4 Sammanfattning  

 

Utifrån ovanstående genomgång av tidigare forskning kan man se att ämnet är 

oerhört komplext och inbegriper flera olika perspektiv på deltagande. Studier, både 

nationellt och internationellt, visar på liknande bakgrundsfaktorer till att inte delta i 

idrottsundervisningen vilket gör att man kan se problemet mer ur ett mänskligt 

perspektiv än ur ett kulturellt. 

3 Metod 

 

I detta kapitel fördjupar jag mig i den metod jag använt mig av, processen kring 

undersökningen och de val jag ställts inför. Här kommer också begreppen validitet 

och reliabilitet diskuteras.  

3.1 Metodval 
 

Utifrån mina frågeställningar om bakomliggande faktorer till icke deltagande i 

idrottsundervisningen, huruvida det finns specifika problemområden inom 

idrottsämnet, vilka förändringar som skulle öka motivationen för deltagande och om 

man kan se några skillnader utifrån variablerna årskurs och kön valde jag att 

använda mig av en enkätundersökning bestående av både kvantitativa och 

kvalitativa frågor (Bilaga 2). 

 Fördelar med enkätundersökning är möjligheten att nå många respondenter i ett 

stort geografiskt område under en kort tid, att det är tids- och kostnadseffektivt och 

att alla får samma frågor (Kylén, 2004). Nackdelar med enkätundersökning är att 

respondenterna inte ges möjlighet att ställa frågor om de upplever något som 

otydligt. Frågornas utformning har också en begränsning i sin komplexitet då de 

måste förstås av respondenten. Följderna av detta är att den inhämtade 

informationen kan bli begränsad i sin omfattning och inte ges utrymme att bli allt 

för djuplodande (Ejlertsson, 2019).  
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Frågeformuläret (Bilaga 2) var semistukturerat det vill säga innehållandes både 

färdiga svarsalternativ och öppna frågor (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Öppna frågor ger stora möjligheter för den svarande att kunna förklara sin 

ståndpunkt med egna ord. Detta kräver dock att respondenten besitter förmågan att 

kunna formulera sig på ett sätt som gör ståndpunkten tydlig (Kylén, 2004).  

Vid användning av öppna frågor bör man metodiskt dela in frågorna i kluster som 

gör data analyserbar det vill säga att man försöker skönja ett mönster i svaren som 

sedan används för att kategorisera dessa (Patel & Davidsson, 1994). En svaghet hos 

öppna frågor är att de har en mycket låg svarsfrekvens och måste behandlas därefter 

utifrån frågan om reliabilitet. De insamlade svaren på dessa frågor bör istället ses 

som en extra information, underordnad i värde från de övriga enkätfrågorna 

(Ejlertsson, 2019).  

3.2 Enkätkonstruktion 
 

Enkätens frågor konstruerades av mig för att passa undersökningens syfte. Genom 

att studera tidigare undersökningar skapade jag mig en uppfattning kring vilka 

frågor som var av relevans inom området. Därifrån utarbetade jag 

enkätundersökningen. En pilotundersökning kan användas för att tidigt finna 

eventuella svagheter i enkäten men detta användes inte. Att använda tidigare använt 

material är positivt då det redan är kvalitetssäkrat vilket ökar validiteten i 

undersökningen (Ejlertsson, 2019). Detta gjordes inte heller. För att skapa enkäten 

använde jag mig av Google Formulär. Detta för att förenkla datainhämtandet. Dock 

fanns det grupper som fick undersökningen i pappersformat då det passade bättre in 

i undervisningen.  

3.3 Urval 
 

Undersökningen gjordes på tre olika grundskolor i en medelstor kommun i södra 

Sverige. Urvalet gjordes utifrån tillgång och närhetsprincipen det vill säga skolor 

inom hemkommunen och de som var intresserade att delta. Urvalsgruppen var 

elever i årskurs 6–9. Gränsdragningen var också av rent praktisk karaktär då det 

skulle vara möjligt att genomföra och administrera den mängd data som inkom 

under den tid vi hade till vårt förfogande. Alla elever på de berörda skolorna 

tillfrågades det vill säga inget speciellt urval gjordes. De som ville (med 

förälder/vårdnadshavares godkännande) fick delta i undersökningen. Anledningen 

till detta urval var att få så många respondenter som möjligt vilket ger bättre 

tillförlitlighet till studien (Ejlertsson, 2019). 

3.4 Genomförande 
 

Undersökningen utfördes som både webbenkät med Google Formulär och som 

gruppenkät beroende på vilket som var enklast att administrera på de olika skolorna. 

De elever som hade tillgång till webbenkäten kunde svara på frågorna när de ville 

men det fanns även avsatt tid att göra det tillsammans under en lektion. Jag träffade 
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endast tre klasser personligen och i de andra klasserna skötte deras idrottslärare det 

praktiska arbetet. 645 elever tillfrågades om deltagande, 185 lämnade tillbaka 

lappen med godkännande om deltagande från vårdnadshavare och 140 elever deltog 

slutligen i undersökningen.  

 

 

3.5 Databearbetning 
 

All data överfördes från Google Formulär och pappersenkäter in i ett Excel-ark. 

Detta för att förenkla vidare bearbetning, analys och ge en överblick över insamlade 

data. Vidare användes Excel för att konstruera tabeller och diagram.  

I databearbetningen kategoriserades de öppna frågorna in under närliggande 

rubriker detta för att göra resultatet analyserbart. De flesta svaren hade tydlig 

koppling till ointresse för ämnet eller en känsla av att ej vara tillräckligt kompetent 

och placerades under de rubrikerna. Sista kategorin inom de öppna frågorna ”känner 

mig obekväm” innefattar både obekväm utifrån ett kroppsligt perspektiv, men också 

obekväm och rädd för vissa aktiviteter. Under denna rubrik hamnade även de svar 

som syftade på att man inte ansåg sig tillhöra gruppen vilket gav en obekväm 

känsla.  

3.6 Bortfall  
 

Två olika typer av bortfall kan ses i enkätundersökningar, interna och externa. 

Internt bortfall, innebär de som inte svarat på alla frågor men ändå valt att delta, 

externt bortfall gäller de som väljer att inte medverka på grund av olika anledningar. 

Bortfall i undersökningar dvs att personer avstår från att delta eller att slutföra en 

undersökning har ökat under flera decennier (Ejlertsson, 2019) vilket skulle kunna 

kopplas till den mängd av undersökningar vi ständigt utsätts för genom till exempel 

olika sociala medier. Riskerna för olika typer av bortfall i enkätundersökningar är 

stor och framförallt om de riktar sig mot en stor anonym massa (Kylén, 2004). 

I undersökningen tillfrågades 645 elever om deltagande, 185 lämnade tillbaka 

lappen med godkännande om deltagande från vårdnadshavare och 140 elever deltog 

slutligen i undersökningen. Detta stora bortfall bör ses som en svaghet i 

undersökningen och diskuteras vidare. För att minska bortfallet har motivation för 

deltagande och påminnelser visat sig vara faktorer som kan minska riskerna för 

detta (Ejlertsson, 2019).  

Hur stort bortfall kan man då acceptera utan att riskera tillförlitligheten? Kylén 

(2004) menar att 80 % svarsfrekvens är en allmänt vedertagen gräns på en 

enkätundersökning och skulle generellt göra att resultaten ansågs som representativa 

för en population. Vid större bortfall krävs en betydande diskussion och analys 

kring bortfallsgruppen och om de skulle kunna besitta någon gemensam egenskap 

fallit bort (Patel & Davidsson, 1994; Kylén, 2004). 
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3.7 Forskningsetik 
 

Informationsinsamlandet diskuteras här utifrån Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska 

krav på forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Först, Informationskravet, som innebär att respondenten får en tydlig beskrivning av 

syfte med undersökningen och dennes rättigheter i form av frivillighet och rätten att 

avbryta när som helst. Dessa båda punkter lyftes i både informationsbrev (Bilaga 1) 

och i enkätundersökning (Bilaga 2).  

Samtyckeskravet, som ger respondenten eller dess vårdnadshavare (personer under 

15 år) rätt att själva bestämma över sin medverkan. Eftersom mina respondenter var 

i åldern 12–16 krävdes medgivande från vårdnadshavare. Detta skickades hem för 

påskrift och retur till skolan (Bilaga 1). Rektorer på respektive skolor tillfrågades 

och gav sitt godkännande för deltagande.  

Konfidentialitetskravet som innebär garanti av anonymitet av de deltagande i 

studien och att de insamlade uppgifterna förvaras på ett säkert sätt. I 

undersökningen samlades inga personuppgifter in vilket gör att inga svar går att 

knyta till den enskilde deltagaren.  

Nyttjandekravet, som betyder att de data som enkätundersökningen renderar inte får 

användas i något annat sammanhang än inom forskning, informerades om i 

informationsbladet som alla fick hemskickat.  

 

3.8 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet hos en undersökning avser ett värde på hur tillförlitlig den insamlade 

datan är och dess oberoende från påverkan av slumpen. Hur stor är sannolikheten att 

upprepade mätningar under samma förutsättningar kommer ge liknande resultat. För 

att stärka reliabiliteten i en undersökning kan man använda sig av strukturerade 

metoder (Ejlertsson, 2019; Kylén, 2004). På grund av det stora bortfallet, att endast 

22% av de ursprungligen tillfrågade deltog minskar tillförlitligheten i studien. Vilka 

är det som valt att inte delta, har denna grupp några gemensamma drag som studien 

missar?  

Validitet beskriver en datas användbarhet och relevans dvs mäts det som avses att 

mätas (Kylén, 2004). I en enkätundersökning är det tex av yppersta vikt att frågorna 

ställs på ett sådant sätt att de svarar mot det syfte eller den teoretiska bas 

undersökningen utgår ifrån (Ejlertsson, 2019).  Enkätundersökningen konstruerades 

så att den skulle svara på de frågeställningar undersökningen avsåg svara mot. 

Eftersom jag konstruerade enkätfrågorna själv och inte utförde någon 

pilotundersökning finns det en risk för minskad validitet. Att nyttja tidigare använda 

frågor ökar validiteten då de redan testats och validerats (Ejlertsson, 2019). 
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Teori 

I denna del kommer jag gå igenom den teoretiska utgångspunkten för studien och 

vad den innehåller och hur den kan tolkas.  

3.9 Self-Determination Theory (SDT)  
 

Den teoretiska utgångspunkten för att analysera resultaten i denna studie var Ryan 

& Decis Självbestämmandeteori (Self-Determination Theory, SDT) (Ryan & Deci, 

2000). Denna är sprungen ur kognitiv och humanistisk teoribildning vilka har 

grunderna i människans motivation, emotion och personlighet (Lindwall, Stenling & 

Weman Josefsson, 2019).  

SDT är en av de mest använda teorierna när det kommer till att förklara mänsklig 

motivation och har sitt fokus kring olika typer av motivation (Åström, 2013). SDT 

utgår ifrån att människors motivation befinner sig i ett kontinuum och förflyttar sig 

beroende på hur väl behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet blir 

uppfyllda (Ryan & Deci, 2000). 

Tanken om autonomi handlar om att vara fri att göra egna val och att ha kontroll 

över sitt eget handlande. Andra behovet, att känna sig kompetent handlar om att 

möta uppgifter som stimulerar och känns hanterbara det vill säga de ska lämna en 

känsla av duglighet hos individen. Det tredje behovet tillhörighet, innefattar att 

möta människor och skapa meningsfulla relationer (Ryan & Deci, 2000; Lindwall et 

al., 2019). 

Om man omsätter detta till den sociala skolmiljön skulle autonomin handla om att 

eleven upplever att den kan vara med och påverka, det finns en valbarhet som 

genom pedagogen förmedlar en känsla av egenstyre och möjlighet att kunna 

påverka riktningen på sin utbildning.   

Kompetensbehovet ligger i att eleven får uppgifter på en nivå som är hanterbar och 

utmanande och ger en känsla av att vara duktig och kapabel inom området. Häri 

finns också den del som handlar om struktur, att eleven upplever att det finns tydliga 

ramar och att dessa upprätthålls av pedagogen.  

Sista behovet av tillhörighet handlar således om att ha fungerande relationer med 

klasskompisar men även till de vuxna i skolan. Man känner att man befinner sig i en 

miljö där man är trygg och har ett socialt stöd och blir bemött med omtanke och 

värme (Lindwall et al., 2019).  
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3.9.1 Inre motivation, yttre motivation och amotivation 

 

Ryan & Deci (2000) delar in SDT i de tre ytterligare beståndsdelar: inre- och yttre 

motivation och amotivation. Den inre motivationen beskrivs som ”en drivkraft där 

aktiviteten i sig själv är själva belöningen” (Ryan & Deci, 2000). Inom 

idrottsundervisning skulle det handla om att man medverkar och ägnar sig åt fysisk 

aktivitet utifrån drivkraften att man själv upplever det som roligt och något man 

personligen mår bra av (Åström, 2013). Den yttre motivationen menas komma från 

olika typer av belöningar eller bestraffningar, skuld eller skam eller att bli beundrad 

och bekräftad (Åström, 2013). Dessa har gemensamt att de inte är påverkbara utan 

bestäms utanför individen. Själva beteendet är i sak bara ett medel för att komma åt 

ett annat mål (Lindwall et al., 2019). Jämför man den inre och yttre motivationen 

har den inre visat sig ha mer långsiktiga effekter på människors vilja att göra bra val 

utifrån ett hälsoperspektiv (Åström, 2013). 

Amotivation i sin tur handlar om en personlighetstyp som varken drivs av inre- eller 

yttre motivation. Här menar Lindwall m.fl. (2019) att man helt saknar känsla av 

kompetens men också förmågan till självbestämmande. Detta kan ge effekter såsom 

olustkänslor kring deltagande då man inte upplever sig kunna bidra med något. Deci 

& Ryan (2000) menar att beteendet kan härledas till en bristfällig 

behovstillfredsställelse vilket kan förklaras genom att personen upplever avsaknad 

av autonomi, kompetens eller tillhörighet. 

En viktig hypotes inom teorin är att vår motivation inte drivs av en specifik faktor 

utan att man kan motiveras av flera olika orsaker på en och samma gång (Lindwall 

et al., 2019).  

Kritik har framförts kring behovet av autonomi sett ur ett globalt perspektiv. Jang, 

Reeve, Kim & Ryan (2009) menar att människor i västvärlden har ett större behov 

av självständighet än människor från öst som istället lägger en betydande vikt vid 

kollektivet och dess möjligheter. Utifrån detta perspektiv tilldelas autonomi en allt 

för stor och avgörande roll inom SDT. 
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4 Resultat och analys 

Under denna rubrik sker en genomgång av resultatet i enkätundersökningen och en 

analys av de olika frågorna utifrån problemformulering och teori. Första delen 

behandlar mer allmänt hållna frågor som skapar ett djup för den vidare 

undersökningen. Dessa kommer att analyseras under gemensam rubrik. Senare 

delen går in mer specifikt på frågor som avser besvara och skapa förståelse kring 

problemställningen i undersökningen och där sker analys efter varje fråga. 

4.1 Allmän information kring respondenterna och deras koppling till 

ämnet idrott och hälsa. 
 

Under denna del behandlas de mer allmänna resultaten av enkätundersökningen. 

Bakgrunden till frågorna ligger i att skapa en förståelse för gruppen och deras 

allmänna förhållningssätt till ämnet idrott och hälsa. 

Resultat 

140 elever deltog i enkätundersökningen, 74 flickor och 66 pojkar från årskurs 6–9. 

Könsfördelningen var relativt jämn bortsett från årskurs 6 där två tredjedelar var 

flickor (Figur 1).  

 

Figur 1: Deltagande i idrottsundervisningen utifrån årskurs och kön. 

Totalt 94% av eleverna deltar alltid eller ofta i idrottsundervisningen och det finns 

ingen direkt skillnad mellan könen eller mellan årskurserna. 6 % av eleverna (n=9) 

är således endast med på idrotten sällan eller ibland. De som uppgav att de deltog 

sällan uppgav att deras frånvaro började i senare delen av högstadiet.  

86% av eleverna tyckte idrott och hälsa är ett jätteviktigt eller ett ganska viktigt 

ämne. 12 %, varav 9% flickor, ansåg ämnet vara varken viktigt eller oviktigt eller 

inte viktigt alls (Figur 2).  
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Figur 2: Elevers uppfattning om hur viktigt idrottsämnet är utifrån kön och årskurs. 

(n=140) 

 

Analys  

Ovanstående resultat kan utifrån SDT tolkas som att ett minskat intresse för ämnet 

hör samman med elevernas minskade upplevelse av kompetens. Ju äldre eleverna bli 

desto mer utvecklad blir förmågan till att jämföra sig med andra. När eleverna börjar 

se sig själva och sina prestationer i förhållande till sin omgivning finns risker att den 

inre motivationen minskar och tilltron till sin egen förmåga avtar vilket medför en 

ökad risk för minskat deltagande idrottsundervisningen (Ryan & Deci, 2000). 

 

4.2 Motivatorer till deltagande 
 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera kring vem och vad i elevernas 

omgivning som mest motiverar dem till deltagande i idrottsundervisningen. Genom 

att förstå dessa motivationsfaktorer kan man tydligare förhålla sig till hur olika 

beteenden kan förändras genom yttre påverkan.  

Resultat 

Den huvudsakliga motivationen till att delta i idrottsundervisningen kommer inifrån 

eleven själv, vilket 64% av respondenterna, oberoende av kön eller årskurs uppgav 

(Figur 3). Totalt 22% anser att vänner motiverar mest medan 12% svarade föräldrar 

eller vårdnadshavare. Flickor anser i högre grad än pojkar att kompisar och föräldrar 

motiverar dem. Få av eleverna anser att idrottsläraren är den viktigaste drivkraften 

för deltagande. Utifrån årskursperspektivet kan man se att föräldrar/vårdnadshavare 

är betydande motivationsfaktorer bland de yngre barnen för att avta med stigande 

ålder.  
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Figur 3: Vem motiverar eleverna till deltagande i idrottsundervisningen utifrån 

ålder och kön. (n=140) 

 

Analys  

Totalt 64 % av eleverna uppgav inre motivation som främsta drivkraft bakom 

deltagande. Detta kan utifrån SDT förklaras med att elever som bär på en egen inre 

motivation vill delta och söka nya utmanande uppgifter. Till skillnad från många 

andra motivationsteorier menar SDT att människan har en medfödd inre drivkraft 

vilken utan påtryckning och närvaro av yttre faktorer kan utvecklas. Detta leder i 

förlängningen till egen motivation i sökandet av ny kunskap och nya utmaningar 

(Lindwall et al., 2019).  

Undersökning visade också att kompisar var den yttre faktor som främst motiverade 

eleverna till deltagande. Utifrån årskursperspektivet är föräldrar/vårdnadshavare en 

större motivationsfaktor för deltagande bland de yngre eleverna än bland de äldre 

vilket får ses som naturligt då frigörelseprocessen inte påverkar lika starkt. Utifrån 

SDT kan detta tolkas utifrån behovet om tillhörighet. Viljan att känna sig trygg i 

gruppen och att bli bekräftad kan beskrivas som en av de främsta 

motivationsfaktorerna (Ryan & Deci, 2000). Att motivationsgruppen med åren 

förändras från att tidigt i livet innehålla familj till att senare gå över till att mer 

handla om kompisar ses tydligt i undersökningen.  

   Vad som visat sig motivera till deltagande är i fallande skala att det är roligt, att få 

röra på sig och betyg (Figur 4). Man kan se att elever i de yngre årskurserna inte 

värderar betyg högt men detta stiger med åldern och då framförallt hos flickorna. 

Flickorna anser att få röra på sig är den viktigaste drivkraften för deltagande.   
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Figur 4: Vad motiverar elever till deltagande på idrotten utifrån kön och ålder. 

(n=140) 

Analys 

Om man ser tillbaka har skolan drivits utifrån devisen piskan och moroten för att 

skapa motivation. Man har med andra ord satt sin tilltro till yttre motivation där 

belöning och/eller bestraffning skulle skapa drivkraft för prestation (Lindwall et al., 

2019). I denna studie anges motivet att det är roligt (n=55) som främsta påverkan, 

vilket utifrån SDT kan tolkas som att den egna inre motivationen är största 

drivkraften vilket skapar goda förutsättningar för upplevt självbestämmande 

(Lindwall et al., 2019; Ryan & Deci, 2000). Motivet att röra på sig (n=37) kan enligt 

SDT dock både ha sin grund i den egna inre motivationen, då i form av lustkänslor 

för fysisk aktivitet. Men kan också stimuleras av yttre påverkan i form av röra på sig 

för att uppnå ett visst kroppsideal, hälsoideal dvs skapa motivation genom att 

tillfredsställa andras normer (Lindwall et al, 2019).  

Resultatet att betyg är en motiverande faktor och då framförallt för flickor kan 

utifrån SDT ses som en yttre motivations påverkan. Att de yngre eleverna inte 

värderar betyg så högt kan delvis bero på att de, när undersökningen gjordes, ännu 

inte fått sina första betyg. Man kan se att risker med yttre motivation, då 

prestationskraven ökar, är att intresset och glädjen för själva aktiviteten kan minska 

eller till slut helt avta (Ryan & Deci, 2000). Utifrån SDT kan undervisning där 

lärare främjar en atmosfär i vilken elever tillåts jämföra och utvärdera sig själva och 

sin kompetens i förhållande till andra elever skapa stora risker. Den typen av yttre 

motivation kan leda till oro, ångest, ingen tilltro till sin egen förmåga och i 

förlängningen minskad aktivitet och deltagande (Lindwall et al., 2019).  
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4.3 Orsaker till frånvaro 
 

Under denna rubrik kommer jag diskutera bakomliggande faktorer till att inte 

medverka på idrottsundervisningen. Frågan vad eleven gör om denne ej har 

ombyteskläder med sig är intressant ur perspektivet att det kan innebära icke 

självvald exkludering från undervisningen. Detta bör vara en aspekt som vägs in i 

bakomliggande orsaker till icke deltagande på idrotten.  

Resultat 

Sjukdom, inga idrottskläder och dåligt mående i form av tex ångest anges som de 

främsta orsakerna bland respondenterna till att inte delta i idrottsundervisningen 

(Figur 5). Inga större skillnader mellan årskurserna går att utröna men däremot 

mellan könen. Flickorna är överrepresenterade när det handlar om saknade 

idrottskläder och dåligt mående tex ångest. Men även i bakomliggande faktorer som 

bristande kompetens, känna sig uttittad och rädsla för att göra bort sig.  

När eleverna glömt idrottskläder anger 45% att de är med i alla fall, många hjälper 

idrottsläraren med olika saker eller går en promenad. Pojkarna uppger i högre grad 

än flickorna att de aldrig glömmer kläder. 15% anger att de inte deltar pga. av de 

inte får vara med utan ombyteskläder.  

 

 

Figur 5: Orsaker till att inte delta på idrotten utifrån kön. (n=140) 

Analys 

Ovanstående resultat kan utifrån SDT tolkas som brister i den självbestämmande 

motivationen. När den inre drivkraften, viljan och lusten minskat eller försvunnit 

kommer yttre faktorer starkt påverka huruvida eleven kommer medverka eller ej. 
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Resultatet visar stora skillnader mellan könen i denna fråga då flickorna anger 

orsaker som upplevd inkompetens, rädsla för att göra bort sig, känna sig uttittad och 

ångest. Detta resultat kan med utgångpunkt i SDT tolkas som brister i två av de tre 

grundläggande behoven för motivation nämligen kompetens och tillhörighet vilket 

får till följd att den inre motivationen minskar och viljan att delta avtar (Ryan & 

Deci, 2000).  

   

4.4 Faktorer för deltagande 

 
I denna del kommer jag gå igenom elevernas tankar kring om det finns något som 

skulle få dem att oftare delta i idrottsundervisning och i så fall vad tolkat utifrån 

SDT.   

Resultat 

Resultaten visar att de respondenter som angett sig inte alltid vara delaktiga på 

idrotten, upplever att andra aktiviteter på idrotten, tryggare lektionerna, annan 

utformning på omklädningsrum och inga betyg skulle kunna öka deras medverkan 

(Figur 6). Man kan se skillnader mellan pojkar och flickor i bakomliggande orsaker 

där flickorna uppger tryggare lektioner i betydligt högre grad än pojkarna.  

 

 

Figur 6: Finns det något som skulle få eleverna att delta oftare på 

idrottslektionerna? (n=140) (Valfritt antal svarsalternativ) 
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Analys 

Resultatet ovan skulle utifrån SDT kunna tolkas som att brister i behovet av 

autonomi och autonomistöd ger konsekvenser i elevens deltagande. Eleverna 

upplever aktivitetsutbudet som en av de saker som skulle kunna få dem att delta i 

högre utsträckning. Vikten av autonomi inom SDT, menar Ryan & Deci (2000) 

innebär att känna att man kan påverka sin utbildning och det aktivitetsutbud man 

ställs inför och att kunna göra adekvata val utifrån ett egenperspektiv. Alla dessa 

ovanstående faktorer skapar motivation för deltagande och vid brister kan man se 

motsatt effekt.  

Ökad trygghet under lektionerna angav många, framförallt flickor, som en 

medverkansfaktor. Detta resultat kan utifrån SDT ses som en konsekvens av brister i 

den sociala miljön. Inom SDT finns det tre delar i den sociala miljön som är av stor 

vikt för elevens möjlighet till motivationsskapande. En av dem handlar om struktur. 

Om lärarna skapar tillräcklig struktur med ramar och trygghet främjas elevernas 

känsla av kompetens vilken är grundläggande för viljan att medverka i 

undervisningen (Lindwall et al., 2019). 

 

4.5 Icke deltagande utifrån specifika arbetsområden 
 

Under denna rubrik kommer frågorna: finns det någon aktivitet på idrotten du väljer 

att inte vara med på, varför väljer du att inte vara med och finns det något som 

skulle få dig att vara med på den aktiviteten diskuteras efter varandra då de bygger 

på föregående frågas svar. 37 av 140 elever uppgav att det fanns någon eller några 

aktiviteter de väljer bort (Figur 7). Dessa 37 respondenter kommer fördjupa sina 

bakomliggande orsaker till detta val i följdfrågorna (Figur 8/9).  

Även frågan som handlar om vilka moment eleverna upplevde som mest tilltalande 

kommer diskuteras här.  

4.5.1 Undervisningsmoment och icke deltagande 

 

I denna del lyfter underökningen fram specifika moment i idrottsundervisningen 

som eleverna upplever problematiska på ett eller annat sätt. Dessa resultat diskuteras 

sedan utifrån SDT. 

Resultat 

Dans och rörelse till musik är den aktivitet som sticker ut (n=12) och då främst 

bland pojkarna (Figur 7). Bland flickorna är det orientering och simning. Man kan 

se att orientering bland de yngre eleverna (n=5) och dans (n=10) bland de äldre 

eleverna är de aktiviteter som skiljer sig utifrån årskurs då många uppgivit de som 

aktiviteter de undviker att deltaga i. 
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Figur 7: Finns det något specifikt moment på idrotten som väljs bort utifrån kön. 

(n=37)  

Analys 

Resultaten ovan där aktiviteter såsom dans, simning, orientering visat sig 

problematiska kan utifrån SDT tolkas som brister i tilltro till sin kompetens och 

tillhörighet men också minskad tilltro till den struktur undervisning upplevs ha. Att 

det är fler yngre elever som uttrycker ogillande för aktiviteten skulle kunna härledas 

till deras ålder då de börjar orientera i okänd terräng vilket kan upplevas otryggt. 

Flera respondenter uppgav att de inte har tillräcklig kompetens för att klara av den 

utmaning det innebär att orientera sig i skog och mark.  

Eleverna viderutvecklade sina tankar genom att när de var tvungna att göra det 

ensamma avstod de hellre, de förstod inte hur man skulle göra och rädsla för att irra 

bort sig. Om tilltron till den egna förmågan sviktar och om strukturen kring 

undervisningen upplevs för vag kommer motivationen för aktiviteten minska och 

vid upprepade tillfällen av misslyckande kan amotivation istället ta över och skapa 

en känsla av meningslöshet och oförståelse kring varför momentet ska utföras (Ryan 

& Deci, 2000).  

Resultaten att dans och rörelse till musik och simning upplevs som områden 

eleverna gärna undviker kan utifrån SDT kopplas till brister i tillhörighet. Att 

uppleva sig trygg i gruppen och tillåtas vara den man är menar Ryan & Deci (2000) 

är ett grundbehov för att motiveras till deltagande.  
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4.5.2 Bakomliggande orsaker till bortvalda aktiviteter 

 

Under denna rubrik fördjupas tankarna kring föregående fråga. Eleverna 

förtydligade sina svar i öppna frågor vilka sedan kategoriserades och omarbetades 

till nedanstående tre kategorier.  

Resultat 

Vad som ligger bakom respondenternas val att inte delta uppges vara främst 

ointresse (Figur 8). Här skiljer sig sedan flickorna från pojkarna då de beskriver 

bristfällig kompetens och att de känner sig obekväma som faktorer som gör att de 

avstår medverkan. Utifrån årskurs kan inga skillnader ses.  

 

 

Figur 8: Bakomliggande faktorer till att inte delta på specifik idrottslektion i ämnet 

idrott och hälsa utifrån kön. (n=37) 

Analys 

Ryan & Deci (2000) menar att om eleven inte känner tilltro till sin förmåga och inte 

upplever sig trygg i gruppen kommer detta starkt att påverka motivationen att delta 

vilket tydligt kan ses i resultatet. Att så många elever känner en amotivation 

gentemot specifika områden i idrottsundervisningen kan utifrån SDT härledas till 

återupprepade misslyckande vilket till slut tillåter känslor av likgiltighet att få fäste 

(Lindwall et al., 2019). 

4.5.3 Deltagandefaktorer 

 

I denna del redovisas resultatet kring vad eleverna uppger kan få dem att vilja delta i 

tidigare bortvalda aktiviteter.  

Resultat 

Knappt en tredjedel uppger att det finns inget som skulle få dem att delta oftare på 

den aktiviteten (Figur 9). Andra tredjedelen anger könsuppdelad undervisning som 

argument och därefter anges mindre grupper, inga betyg och tydligare instruktioner 

som positiva deltagandefaktorer.  
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Utifrån kön kan man se att flickor upplever könsuppdelad undervisning, mindre 

grupper och inga betyg som faktorer som skulle öka deras deltagande i betydligt 

högre utsträckning än pojkarna. Utifrån perspektivet årskurs är det faktorn tydligare 

instruktioner bland årskurs 6 som sticker ut. 

 

 

Figur 9: Finns det något som kan få eleven att delta i bortvald aktivitet i ämnet 

idrott och hälsa utifrån kön. (n=34) 

Analys 

Utifrån SDT kan vi tolka ovanstående resultat som att flertalet av eleverna är 

amotiverade, det vill säga de saknar både inre och yttre motivation och upplever 

ingen mening med att delta. Andra elever upplevs ha stora brister i tilltron till sin 

kompetens vilket genom icke autonomistödjande undervisningssituationer tillåts 

frodas. Genom att befinna sig i en miljö som anses trygg, ges val som upplevs 

stimulerande och genom att utsättas för uppgifter som den specifika eleven upplever 

som uppnåbara ökas möjligheten för inre självbestämmande och förutsättningarna 

för att deltaga i bortvalda aktiviteter ökar (Ryan & Deci, 2000). 

Resultatet i denna undersökning visade också att man önskar mindre grupper som är 

uppdelade mellan könen vilket utifrån SDT kan tolkas som brister i den sociala 

miljön. När elever upplever otrygghet och inkompetens minskar motivationen för 

aktiviteten. Genom att ge eleverna autonomistöd, möjlighet att välja aktiviteter, 

utformning och nivå ges de en möjlighet att tillfredsställa dessa behov. Men viktigt 

är också att lärandemiljön skapar förutsättningar för motivation genom att tillgodose 

behovet av struktur och trygghet (Lindwall et al., 2019). 
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4.5.4 Vilka aktiviteter tilltalar eleverna  

 

 I denna del diskuteras vilka aktiviteter som tilltalar eleverna och då främst de som 

är lågmotiverade och huruvida man kan se några skillnader mellan könen.  

Resultat 

Momenten bollspel och lekar och spel är de mest uppskattade på idrotten generellt. 

Bland de elever som deltar ibland eller sällan är det dock aktiviteten lekar och spel 

som är den överlägset mest omtyckta (5 av 8). Likheterna mellan könen är stora 

man kan dock se vissa skillnader i val av aktiviteter. Flickorna väljer i högre 

utsträckning dans och redskapsgymnastik medan pojkar oftare väljer bollspel och 

orientering. Inga stora skillnader mellan årskurser går att utläsa.  

Analys 

Att lekar och spel intresserar de elever som inte deltar regelbundet skulle kunna 

förklaras med att många av dessa aktiviteter inte följer någon specifik norm för 

tävlingsidrott och på så sätt får en form av spontanitet kring sig. Lekar utförs ofta i 

en ganska anonym tillvaro där den enskilde eleven slipper direkt fokus vilket inte är 

fallet i till exempel bollsport. Utifrån SDT kan detta tolkas som brist både när det 

handlar både om trygghet i gruppen och tilltro till sin egen förmåga. Genom att 

befinna sig i en miljö där dessa delar inte behöver full behovstillfredsställelse, 

såsom lekar och spel, kan göra att deltagandet kännas hanterbart (Lindwall et 

al.,2019).  

4.5.4.1 Sammanfattning 

 

Utifrån ovanstående resultat och resonemang kan man se att ju fler brister i de tre 

behoven autonomi, kompetens och tillhörighet ju större risk för att för att välja bort 

deltagande i idrottsundervisningen och vice versa. Många av respondenterna uppger 

dock att det finns öppningar för deltagande vilket gör att vi som pedagoger under 

rätt förutsättningar kan, sakta men säkert, vinna tillbaka deras förtroende och skapa 

intresse för ämnet igen.  

 

 

 

 

 

 

 



24(36) 

 

5 Diskussion 

I metoddiskussionen kommer jag att resonera kring de problem jag stött på under 

undersökningens gång. Genom att förstå en undersöknings svagheter och kan man 

också förhålla sig till det resultat den genererar. Där efter kommer resultatet i 

undersökning diskuteras utifrån den tidigare forskning som gjorts inom området.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Tillförlitligheten i undersökningen påverkas i hög grad av det stora externa bortfall 

som skedde. Orsaker till bortfallet kan vara att undersökningen genomfördes i 

december då det är mycket för både elever och lärare (Kylén, 2004), men också att 

vissa klasser var ute på PRAO under delar av perioden. Att endast 29% av eleverna 

återkom med lappen till skolan kräver reflektion. De mer studiemotiverade eleverna 

skulle kunna tänkas lämna in sina underskrivna lappar i högre grad än de 

lågmotiverade eleverna vilket minskar möjligheten för att undersökningen ska bli 

representativ för alla 12–16 åringar. Dock medverkade så pass många elever att 

resultatet inte går att förkasta utan kan användas som en fingervisning. Det krävs 

högre deltagande för ett mer reliabelt resultat. Det interna bortfallet under de öppna 

frågorna var litet och inget som kan anses påverka utfallet av undersökningen. För 

att försöka öka antalet respondenter kan man både arbeta med att motivera eleverna 

till deltagande men också använda sig av flera påminnelser (Ejlertsson, 2019) vilket 

inte gjordes i denna studie. 

Även genomförandet av undersökningen kan ha påverkat resultatet. Flera elever 

utförde undersökningen via ett webbformulär vilket innebar en stor frihet att kunna 

göra det när man själv ansåg sig ha tid eller lust. Detta har visat sig minska 

deltagandefrekvensen (Ejlertsson, 2019). Vissa lärare avsatte tid för att svara men i 

slutändan hamnade ansvaret på den enskilde eleven. Troligt är att elever med hög 

motivation för ämnet är mer benägna att svara än de med låg motivation vilket bör 

tas i beaktande.  

Vissa av svarsalternativen i enkätundersökningen kan tolkas på olika sätt vilket 

minskar validiteten avsevärt. Till exempel kan ”har inga idrottskläder” inrymma 

både äger inga kläder och har inte tagit med mig mina idrottskläder vilket gör 

resultatet till en tolkningsfråga. Detta skulle kunna undvikits med en pilotstudie 

(Kylén, 2004) vilket inte gjordes. 

I ett utav svarsalternativen överlappar procentsatsen till exempel 80–95%, 95–100% 

vilket inte bör förekomma i enkätundersökningar (Ejlertsson, 2019). Dock är 

svarsintervallerna så omfattande och frågan uppbyggd på uppskattning hos 

respondenterna vilket inte talar för minskad validitet.  

Vissa av frågorna i enkätundersökningen har en vagare koppling till frågeställningen 

men användes i syfte att kunna selektera ut elever och dra djupare slutsatser om en 

specifik grupp.  



25(36) 

 

Etiska överväganden gjordes kring åldersspannet på eleverna men för att komma åt 

motiv kring icke deltagande i idrottsundervisning var jag tvungen att inrikta mig på 

ganska unga elever. Gränsdragningen vid årskurs 6 gjordes eftersom under 

tonårstiden kan vi se den tydligaste minskningen vad det gäller att utöva fysisk 

aktivitet men också att motivationen till att röra sig minskar under denna period 

(Lunde, 2017). Utifrån åldersaspekten krävdes också noggrannhet i frågornas 

utformning då de inte fick upplevas för närgångna, känsliga eller påträngande 

(Ejlertsson, 2019). 

Jag valde att ta med kön som variabel eftersom jag ansåg det i denna undersökning 

vara befogat. Mycket av den forskning som gjorts inom området har kön som en 

variabel vilket gör det möjligt att jämföra och dra slutsatser kring dessa frågor.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen är indelad i tre rubriker för att på ett tydligt sätt svara mot 

frågeställningarna i undersökningen. Här kopplas tidigare resultat ihop med den 

relevanta forskningen inom området. 

Så många som en femtedel av eleverna deltar inte i idrottsundervisningen på 

regelbunden basis (Skolinspektionen, 2018) viket med tanke på att vi i Sverige har 

skolplikt är en påfallande hög siffra. Min upplevelse av ämnet, både som elev och 

pedagog, är att det finns en stor tillåtelse och acceptans kring detta stora bortfall av 

deltagare. Att som pedagog låta eleverna bära ansvaret för att de inte deltar i 

undervisningen är en enkel lösning (Åström, 2013) men oerhört okonstruktiv om 

man verkligen vill komma till rätta med de bakomliggande problemen. För att ge 

alla barn möjlighet till likvärdig utbildning (SFS, 2010:800) måste vi lyfta på alla 

stenar, söka i alla vrår efter vad det är eleverna upplever som hinder för deltagande i 

idrottsundervisningen. 

5.2.1 Deltagande i idrottsundervisningen 

 

Resultatet visar, samstämmigt med andra studier (Skolinspektionen, 2018; Redelius 

& Larsson, 2010; Redelius, 2004b), att idrott och hälsa anses vara ett viktigt 

skolämne bland eleverna. Upplevelsen av hur viktigt ämnet är håller sig ganska 

konstant i årskurserna 6 och 7 med en liten nedgång för flickor i åk 8 och 9. Studier 

har visat att idrottsämnet tilltalar flest elever i de yngre årskurserna med ett litet 

avtagande med stigande ålder som en konsekvens av ökande prestationskrav och 

minskad självbestämmande motivation (Ntoumanis et al., 2009; Redelius, 2004a; 

Lunde & Persson, 2016). När elevers förmåga att sig se sig själva och sina 

prestationer i förhållande till sin omgivning blir större finns risker att den inre 

motivationen minskar och tilltron till sin egen förmåga avtar. Detta medför en risk 

för minskat deltagande i idrottsundervisningen (Ryan & Deci, 2000; Ntoumanis et 

al., 2009). 
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Denna undersökning visar att det är 6% av eleverna som inte deltar på regelbunden 

basis vilket är på samma nivå som flera andra studier (Skolinspektionen, 2018; 

Lundvall & Brun Sundblad, 2017; Larsson, 2002). Larsson (2002) kunde inte se 

några skillnader mellan könen när det kom till deltagande vilket stödjer denna 

studies resultat. I motsats till detta visade både Skolinspektionen (2018) och Skola-

Idrott-Hälsa studien (Lundvall & Brun Sundblad, 2017) att tre fjärdedelar av de som 

deltog ibland, sällan eller aldrig var flickor och då främst i årskurs 9. Orsak till 

dessa skillnader skulle kunna ligga i underlaget och det stora bortfallet i denna 

studie. Att nå dessa elever som varken tilltalas av ämnet eller dess utformning är 

viktigt och då inte minst ur ett samhällsperspektiv på hälsa (CIF, 2017). 

Denna undersökning visade att eleverna upplevde sin egen motivation som största 

drivkraft till deltagande. Mycket få elever ansåg idrottsläraren som främsta 

motivator vilket är motsatt resultat från Åströms studie (2013) som visade att 

idrottslärarna är de som motiverar eleverna mest. Samma studie såg också att bland 

de lågmotiverade eleverna var kompisar en betydande faktor att räkna med vilket är 

positivt då man kan se att om man omger sig med mer fysiskt aktiva kompisar 

tenderar ens egen aktivitetsnivå öka. Med andra ord anammar man deras beteende 

vilket utifrån SDT kan ses som en acklimatisering till gruppens rådande normer och 

förstärkning av tillhörigheten (Jago et al., 2009; Ryan & Deci, 2000).  

I rapporten Att känna sig sämst på idrotten (Lunde, 2017) diskuterar Lunde kring att 

motivationen för motion förändras under tonåren och att man kan se tydliga 

förändringar i den sociala påverkan ju äldre eleverna blir. Då får föräldrar stå 

tillbaka för kompisar som ges en betydligt större och mer betydande roll. Detta ses 

även i denna undersökning då föräldrar/vårdnadshavare som motivatorer för 

deltagande förändras med stigande ålder till förmån för kompisar.  

 

5.2.2 Bakomliggande faktorer till ej deltagande i idrottsundervisningen 

 

Sjukdom och inga kläder är de vanligaste generella orsakerna till att inte delta. 

Sedan skiljer sig flickorna från pojkarna genom att i högre grad ange dåligt mående 

i form av till exempel ångest, inte tillräckligt duktig, känna sig uttittad och rädd för 

att göra bort sig. Detta stämmer överens med resultaten från forskningsprojektet 

Skola-Idrott-Hälsa (Lundvall & Brun Sundblad, 2017) där man såg skada, sjukdom, 

ointresse och glömda kläder som bakomliggande faktorer till icke deltagande. 

Studien Idrott och hälsa är ingenting för mig (Larsson, 2002) visade på liknande 

resultat där packning av kläder, ombyte och dusch kunde vara situationer som 

minskade deltagandet. 

Som specifikt problematiska områden uppgav eleverna dans och rörelse till musik, 

orientering och simning vilket man utifrån SDT kan tolka som områden där eleverna 

inte upplever den sociala miljön som tillräckligt autonom och strukturerad vilket 

stämmer överens med andra studier (Redelius, 2004a). Många av dessa moment är 

lite ovanligare fritidssysselsättningar vilket gör att många elever går in i 

undervisningen med ganska låga förkunskaper. Om vi då diskuterar detta utifrån 
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Wikers studie Det är live liksom (2017) där eleverna upplevde ämnet som en 

uppvisning av befintliga kunskaper med liten eller ingen tid för träning av olika 

förmågor kanske man tydligare förstår orsak-verkan. Både momenten simning och 

orientering innehåller delar där eleven utsätts för risker vilket, om man inte upplever 

sig som tillräckligt kompetent, kan göra att man hellre avstår. 

 Orientering, som ofta används för att bedöma kunskapskravet att kunna orientera 

sig i okända miljöer (Skolverket, 2019) var både i denna undersökning och i Skola-

Hälsa-Idrott studien (Redelius, 2004a) ett av det minst omtyckta delområdena. En 

förklaring kan vara att eftersom bedömningen ofta antar formen av tävlingsidrott, i 

detta fall orientering, kommer man mäta elevernas förmåga att orientera sig under 

tid. Detta gör att en stor del av eleverna vilka besitter god förmågan att orientera sig 

inte kan visa detta då parametrarna tävling och kondition läggs till och motivationen 

att delta kan försvinna. Här behövs vidare tankar kring hur detta delområde ska 

kunna utföras och utformas så att det inte exkluderar utan istället inkluderar. 

Simning upplevs ofta som ett problematiskt moment som brottas med hög frånvaro 

(Skolinspektionen, 2018) vilket även denna undersökning pekar på. En tredjedel 

medverkar inte vid simundervisningen och orsakerna anges vara allt från sjukdom, 

inga badkläder, ingen motivation eller frånvaro (Skolinspektionen, 2018).  

I studien Skola-Idrott-Hälsa (Lundvall & Brun Sundblad, 2017) såg man att en av de 

bakomliggande faktorerna till att inte delta handlade om att ämnet upplevdes som 

trist. Denna undersökning pekar åt samma håll då hälften av de lågmotiverade 

eleverna (n=16) uppgett att de tycker idrottsämnet är tråkigt och inte tilltalar dem. 

Dessa elever, som inte tilltalas av ämnet, är de som vi ur ett folkhälsoperspektiv har 

störst vinning att försöka nå (CIF, 2017). 

I Skolinspektionens granskning (2018) upplevde man stora problem med att skolor 

exkluderar elever från undervisningen på grund av egna regler såsom inga 

ombyteskläder eller skor, inget deltagande. 8% av eleverna i denna studie uppger att 

de inte får delta utan idrottskläder vilket man bör ta i beaktande när man analyserar 

varför elever inte deltar i idrottsundervisningen. Denna studie visar på liknande 

resultat som Skolinspektionen (2018) där elever utan ombyte ibland deltar i alla fall 

eller blir hjälpredor till idrottsläraren och plockar fram material eller dömer.  

Inom lärarkåren upplever jag att det finns en stor frustration kring ombytesfrågan 

och att många pedagoger upplever sig kränkta när de måste ge avkall på de som 

man upplever som en grundförutsättning för idrottsutövande, nämligen ombyte till 

adekvat klädsel. Skolverket (2019) är tydliga med att ombyte inte kan eller ska vara 

exkluderande men min erfarenhet från sociala medier, idrottslärarträffar mm ger en 

annan bild av läget med andra ord en fråga som behöver studeras och diskuteras och 

som ligger bakom en stor del av det bortfall från idrottsundervisningen vi ser idag.  

Utifrån perspektivet årskurs kan man i denna studie se en betydande skillnad i att 

delta utan idrottskläder där eleverna i årskurs 6 uppger i betydligt högre utsträckning 

än övriga årskurser att de deltar i undervisningen i alla fall. Eftersom underlaget är 

så litet är det svårt att dra några slutsatser av detta. Men det indikerar ändå något 

vilket skulle kunna vara att ju äldre eleverna blir ju större sannolikhet att de tillåts 

utföra andra aktiviteter men också att de yngre eleverna tillåts delta eftersom 
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effekterna av idrottandet inte blir lika påtagligt bland yngre elever (svettiga kläder, 

doft mm). 

Resultaten visade, som flera tidigare studier också indikerat (Åström, 2013; 

Skolinspektionen, 2018; Larsson, 2002; Redelius, 2004a; Lundvall & Brun 

Sundblad, 2017) att bakomliggande faktorer till icke deltagande ofta bottnar i 

bristande tilltro till sin kompetens, ointresse och känslor av att vara obekväm; då 

både kroppsligt och i undervisningssituationen.  

 

5.2.3 Förändringar för ökad motivation att delta i idrottsundervisningen 

 

Denna studie visade på att andra aktiviteter på idrotten, tryggare lektioner, annan 

utformning på omklädningsrum och inga betyg upplevdes skulle öka 

respondenternas medverkan. Här menar Lindwall med flera (2019) att det är viktigt 

att arbeta med autonomistödjande undervisning, att lyssna till eleverna och skapa en 

tilltro till deras förmåga. Genom att uppleva sig och sina åsikter som viktiga ökar 

sannolikheten för att känna sig kompetent. Studien Det är live liksom (Wiker, 2017) 

visar att eleverna efterfrågar möjligheter att kunna påverka både innehåll och 

utformning och att eleverna i förlängningen tror att det skulle öka viljan att vara 

med på idrotten. Allt för ofta följer undervisningen idrottens tävlingslogik vilket 

exkluderar de elever som inte har sin bakgrund inom till exempel föreningsliv eller 

liknande och gör att de redan från början ligger långt efter i sin möjlighet till 

likvärdig utbildning (Skolinspektionen, 2018).  

De lågmotiverade eleverna, och då främst flickorna, nämnde också mindre grupper 

och könsuppdelade grupper som faktorer för ökat deltagande. Skolinspektionen 

(2018) menar att när pedagogerna brister i att anpassa undervisningen är det 

flickorna som får stå tillbaka och bli mindre aktiva och delaktiga i aktiviteterna. 

Man påtalar dock att uppdelning efter kön inte skapar bättre förutsättningar utan 

bara spär på de könsnormer som finns och att man istället behöver fokusera på de 

problem som ger dessa effekter och arbeta med dem.  

Utifrån SDT kan viljan att minska gruppernas storlek och skapa mer personliga 

forum för idrott och hälsa tolkas som en osäkerhet kring sin egen kompetens och 

brister när det kommer till att känna tillhörighet med de andra i gruppen. Mindre 

grupper och könsuppdelade grupper bygger på en ökad trygghet, där det ges 

utrymme för att öva. Forskning har visat (Åström, 2013; Skolinspektionen, 2018) att 

elever med låg motivation för ämnet tilltalas av lektionsupplägg som ger möjlighet 

till mindre grupper där tid finns att träna på och utveckla de förmågor som avses. 

När lektionerna antar formen av tävlingsidrott ser man tydligt att elever utan 

förkunskaper (föreningsliv/spontanidrott) ges få eller inga möjligheter att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Här står idrottsämnet inför en utmaning i en tid med 

stora elevgrupper. 

I Det är live liksom (Wiker, 2017) påtalar eleverna ovanstående fenomen, att till 

idrotten går man för att visa vad man kan. Att tid för att öva upp sina förmågor 

sällan finns utan som titeln indikerar, det är nu det bedöms, det är nu det händer, det 
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är live liksom. Om det är som denna studie antyder skulle idrottsämnet och dess 

lektionsplanering må bra av att tydligare kopplas samman med olika 

motivationsfaktorer. Ofta relaterar lärare till sina egna motivatorer som många 

gånger är sprungna ur någon form av föreningsidrott (Larsson, 2016) vilket redan 

där skapar ett glapp mellan de lågmotiverade eleverna och den undervisning de 

möter.  

Flera av de lågmotiverade eleverna ansåg att en ökad trygghet skulle öka deras vilja 

att delta. Skolinspektionen (2018) har liknande resultat i sin studie. En tredjedel av 

skolorna behöver öka tryggheten kring lektionerna i idrott och hälsa och då 

framförallt minska kränkande behandling, både i och utanför lektionssalen för att 

öka elevernas vilja att delta. Resultatet visar att både flickor och pojkar upplever 

utformningen av omklädningsrummet som problematisk. Andra studier (Wiker, 

2017; Larsson, 2002; Sveriges Radio, 2016) har visat på liknande problematik där 

exponeringen inför andra i omklädningsrummet skapar otrygghet vilket gör att man 

istället väljer bort deltagande. Elevernas förslag för att minska frånfället var 

duschdraperier och senarelagda lektioner så de skulle kunna gå hem efter och slippa 

omklädningsrumssituationen.  

Lekar och spel var den aktivitet som överlägset flest av de lågmotiverade eleverna 

ansåg vara roligast på idrotten vilket kan förstås utifrån den logik dessa aktiviteter 

genomförs, det vill säga att de får många elever aktiva och riktar bort fokus från den 

enskilda eleven. Lekar och spel antar oftast inte heller formen av traditionell 

tävlingsidrott vilket visat sig minska både aktivitetsnivå och deltagande hos eleverna 

(Skolinspektionen, 2018; Redelius & Larsson, 2010).   

Flera elever (n=16) i denna studie uppger att det finns ingenting som skulle kunna få 

dem att deltaga mer i just den aktiviteten. Tidigare studier (Åström, 2013) har visat 

att liten eller ingen motivation för ansträngning kan ses som en form av 

försvarsmekanism hos eleverna och förklaras med att de elever som har låg tilltro 

till sin förmåga lägger ansvaret på sig själva (interna faktorer) medan framgång 

tillskrivs tur istället för skicklighet. Åström (2013) menar att undvikandet av 

misslyckanden likväl som viljan att prestera kan vara en oerhört stark 

motivationsfaktor. Hellre sedd som ointresserad och passiv än inkompetent. Detta 

skulle kunna förklara elevernas ovilja att deltaga. Flera studier har visat på samband 

mellan att inte ha tilltro till sin egen förmåga och lågt deltagande i 

idrottsundervisningen (Åström, 2013; Abildsnes et al., 2015; Larsson, 2002).  

 

5.3 Framtida forskning 
 

Vidare studier kring elever som avstår undervisning med mer djupgående metoder 

såsom intervjuer där man kommer närmre kärnproblematiken hos eleverna 

efterfrågas. Även mer forskning kring hur motiverande klassrumssituationer byggs 

upp för att nå de elever som väljer att avstå medverkan pga. låg motivation eller 

amotivation. Idrottslärarnas bakgrund och dess eventuella påverkan på 

lektionsupplägg och motivationssyn vore även det ett mycket intressant område att 
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vidare utforska. Larsson (2016) menar att många idrottslärare valt yrket utifrån att 

de är intresserade av att idrotta och inte av att undervisa i ämnet idrott och hälsa 

vilket tordes ha viss påverkan på undervisningen. 

Ett annat intressant område som väckt mitt intresse under uppsatsskrivandet är 

kompispåverkan. Jago med flera (2009) visade i sin brittiska studie att barn som 

umgås med mer aktiva barn tenderar att anamma deras motivation för rörelse. Kan 

vi härigenom skapa motivationsgrupper som arbetar enkom med att entusiasmera 

och påverka kamraterna till en mer aktiv vardag?  

En ständigt pågående diskussion bland idrottslärare är huruvida eleverna ska tillåtas 

vara deltagande utan adekvat klädsel. Skolinspektionen (2018) är tydliga med att 

detta inte får vara grund för att exkludera elever från undervisningen, en 

undervisning där de har skolplikt. I denna undersökning angav 15% av eleverna att 

de ej deltar om de glömt kläder eftersom ”reglerna” säger så. På vissa skolor får 

detta anses vara ett icke-problem men på andra är detta vardag. Hur ska vi förhålla 

oss till detta? Är det ens möjligt att skapa likvärdighet i denna fråga eller bör varje 

kommun, skolenhet, idrottslärare skapa sin egen agenda utifrån deras åsikter? 

Vidare studier och förtydliganden skulle skapa en större klarhet kring deltagande 

och den bakomliggande faktorn ”idrottskläder”. 

6 Slutsats 

Frågeställningen som avsågs besvaras i denna undersökning var vilka 

bakomliggande faktorer kan ses till att elever väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen? Finns det aktiviteter eller arbetsområden som eleverna 

upplever som problematiska och vilka förändringar skulle kunna öka motivationen 

för deltagande? Och kan man se några skillnader utifrån parametrarna årskurs och 

kön (pojkar/flickor)?  

Generella orsaker till att inte delta uppgavs vara främst sjukdom och inga 

idrottskläder. Därefter kunde man se stora könsskillnader då flickorna uppgav 

orsaker som dåligt mående, inkompetens, rädsla för att göra bort sig och upplevelser 

av att känna sig uttittade. Pojkar angav främst ointresse som bakomliggande orsak.  

Under kategorin specifika områden i idrottsundervisningen som väljs bort var det tre 

moment som stack ut. Dessa var dans och rörelse till musik, då främst bland de 

äldre pojkarna, orientering främst bland de yngre flickorna och simning där 

övervägande antal respondenter var flickor.  

 Elever med låg motivation för ämnet, de som uppgav sig vara icke deltagande i 

vissa områden av idrottsundervisningen (n=37) angav bakomliggande faktorer 

såsom obekväma, inte tillräckligt kompetenta och ointresserade av ämnet.  

Resultaten visade inga större skillnader mellan årskurser. 
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