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Abstrakt 

Ett problem som lärare i idrott och hälsa ofta ställs inför är att alla elever inte deltar i 

undervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur elever som är frånvarande eller är lågt 

deltagande uttrycker sig, kopplat till deras motivation, om varför de inte deltar på lektionerna i 

ämnet idrott och hälsa. Syftet är också att undersöka vad eleverna anser kunna öka motivationen 

för att delta på lektionerna i idrott och hälsa.  

 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Data har 

analyserats med hjälp av motivationsteorier, dessa teorier är självbestämmandeteorin, inre och yttre 

motivation, amotivation, prestationsmotivation och attributioner. Totalt ingår 19 elever från två 

olika högstadieskolor i sydöstra Sverige i studien. Resultatet i studien visar att många elever känner 

bristande motivation i ämnet idrott och hälsa. Den undervisande läraren, betyg och elevinflytande 

var några motivationsfaktorer som eleverna ansåg skulle kunna öka deltagandet i undervisningen.  

 

Slutsatserna är att det finns flera faktorer som påverkar elevernas deltagande i undervisningen och 

flera olika faktorer som kan öka deltagandet. En lärare som är medveten om de olika faktorerna 

och anpassar undervisningen efter dem kommer bidra med större motivation bland eleverna och 

förhoppningsvis även ett ökat deltagande i undervisningen. 
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1. Inledning 

Ett problem som lärare i idrott och hälsa ofta ställs inför är att alla elever inte deltar i 

undervisningen. Skolinspektionen (2018) visar i en kvalitetsgranskning av ämnet att en stor andel 

av lektionerna hade hög frånvaro eller att det var många elever som var närvarande men som inte 

deltog. Granskningen visade att en femtedel av eleverna inte deltar regelbundet i undervisningen. 

En tidigare granskning genomförd av Skolinspektionen (2010) visar att det enbart var en fjärdedel 

av lektionerna som alla elever deltog. På de övriga lektionerna som granskades var det alltid någon 

eller några elever som inte deltog i undervisningen. Vi är blivande lärare i idrott och hälsa och att 

det ofta var någon eller några elever i varje klass som inte deltog i undervisningen är något vi också 

upplevt under våra verksamhetsförlagda delar av utbildningen. Antingen var de inte på plats alls 

eller satt eleverna vid sidan om. Vi kommer högst troligt i våra framtida yrkesprofessioner som 

lärare i idrott och hälsa möta elever som inte deltar i undervisningen. Det här gör att fenomenet är 

av intresse att undersöka så att vi sedan ska kunna bemöta eleverna i fråga på ett bra sätt så att 

situationen förhoppningsvis förbättras. Studien kommer därför att för det första undersöka de 

bakomliggande faktorer som gör att elever, kopplat till deras motivation, är frånvarande eller är 

närvarande men inte deltar i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. För det andra kommer studien 

även att undersöka vad eleverna själva tänker kring vad som skulle kunna öka motivationen för att 

delta i undervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att, kopplat till elevernas motivation, ta reda på hur elever som är 

frånvarande eller är lågt deltagande uttrycker sig om varför de inte deltar. Studien undersöker även 

vad eleverna anser skulle kunna öka motivationen för att delta på lektionerna i idrott och hälsa. 

 

Studiens frågeställningar lyder som följande:  

 

- Hur uttrycker sig eleverna, kopplat till deras motivation, om varför de inte deltar på lektionerna i 

idrott och hälsa? 

 

- Vad anser eleverna kunna öka motivationen för att delta på lektionerna i idrott och hälsa? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt ingår definitioner av begrepp som är centrala för denna studie samt en översikt av 

skolans styrdokument. Avsnittet avslutas med granskningar kring skolämnet idrott och hälsa.  

3.1 Begreppsdefinitioner 

Här definieras några betydelsefulla begrepp som kommer att användas i studien. 

 

Frånvaro - Begreppet innebär att man befinner sig på en annan plats än den förväntade (SO 2009). 

I den här studien kommer begreppet att innebära att man inte är på plats i idrottshallen och därmed 

inte är närvarande på lektionen.  

 

Deltagande - Enligt Nationalencyklopedin (NE 2019) har begreppet samma betydelse som 

medverkan och då i en viss kollektiv aktivitet. I den här studien kommer begreppet innebära att 

man medverkar på lektionerna i idrott och hälsa.  

 

Lågt deltagande - Begreppet har samma definition som deltagande (NE 2019) men att man är 

deltagande fullt ut. I studien kommer begreppet innebära att man befinner sig på lektionerna i idrott 

och hälsa men medverkar inte i undervisningen. Det kan vara att man sitter vid sidan av. 

 

Motivation -  Definitionen av begreppet motivation varierar i litteraturen beroende på vilken 

författare som yttrar sig. Ahl (2004) menar att det är ett svårdefinierat begrepp eftersom det 

problematiseras på så många olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2019) är motivation en 

psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål.  I Nationalencyklopedin (NE) förklaras det att varför människor handlar och varför individer 

gör vissa saker beror på olika teorier om motivation. Svenska akademins ordbok (SAOB) beskriver 

begreppet motivation istället som en ‘’sammanfattning av de motiv som bestämmer en viljeakt, 

den i föreställningar och känslor bestående orsaken till en viss reaktion’’ (SAOB, 2019). Till 

skillnad från SAOB så menar NE att motivation är en process som sätter igång något. SAOB 

förklarar att det är ett sätt en viljeakt bestäms av.  En annan definition av begreppet beskriver 

Stensmo (1997). Han förklarar att motivation härstammar från latinet ord “movore” vilket betyder 

“att röra på sig”: Stensmo (1997) beskriver motivation som en process som sätter människan i 

rörelse och ger energi. Att motivationen är kraften som ger beteendet energi och riktning mot 

bestämda mål (ibid.). Deci och Ryan (2000a) är två professorer som forskat mycket kring 



 8 
 

motivation och själva presenterat en motivationsteori. Att vara motiverad förklarar de innebär att 

personen får för sig att göra någonting. En person som inte känner någon drivkraft eller inspiration 

att agera kännetecknas som omotiverad medan en person som är aktiv och energisk mot ett mål 

anses vara motiverad (ibid.). 

 

Den här studien utgår från NE:s definition det vill säga att begreppet är en term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. 

3.2 Skolans styrdokument  

Skolan regleras av både lagar, regler och olika styrdokument. Det är till exempel Skollagen, 

förordningar, läroplanerna och kursplanerna som ska följas. Skollagen reglerar bland annat 

skolplikten, hur huvudmännen ska organisera skolan och hur skolans verksamhet ska utformas 

samt betygssättning (SFS 2010:800). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11, i Sverige är uppdelad i tre delar, skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer samt kursplanerna för respektive ämne. De två första delarna ska 

genomsyra all undervisning. Kursplanen i ämnet idrott och hälsa är uppdelad i tre olika delar vilka 

är syfte, centrala innehållet samt kunskapskraven. 

3.2.1 Skollagen 

I Sverige är skolan obligatorisk och enligt Skollagen (SFS 2010:800) står det bland annat om 

närvaro att elever i grundskolan, specialskolan, grundsärskolan och sameskolan ska delta i den 

verksamhet som skolan anordnar för att få en utbildning. Undantag finns, om eleven exempelvis 

har giltiga skäl att inte delta.  

 

Om en elev är frånvarande utan giltigt skäl är det rektorns skyldighet att informera vårdnadshavarna 

samma dag och meddela att eleven varit frånvarande. Finns det däremot specifika skäl till att eleven 

är frånvarande behöver inte vårdnadshavare informeras samma dag (SFS 2010:800).  

3.2.2 Läroplanen 

I läroplanen (2011a) står det bland annat att det är skolans uppgift att låta varje enskild elev finna 

sig själv och därmed kunna delta i samhällslivet genom att ta ansvar och göra sitt bästa. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs egna förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas tidigare 

erfarenheter, elevernas bakgrund, kunskaper och språk. Det ska tas hänsyn till elevernas olika 
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förutsättningar och behov. Alla är olika och det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som har svårigheter på grund av olika anledningar att nå målen för 

utbildningen. Det innebär att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla.  

Det står i läroplanen (2011a) att skolan ska sträva efter att ge eleverna trygghet att vilja lära samt 

bidra till social gemenskap. Skolan ska också främja elevernas harmoniska utveckling och detta 

ska uppnås genom att variera arbetsformerna och innehållet i utbildningen. Läroplanen har också 

ett starkt fokus på de demokratiska principerna. Eleverna ska till exempel ges inflytande över 

utbildningen. 

3.2.3 Kursplan i idrott och hälsa 

Enligt Skolverket (2011a) är syftet med ämnet idrott och hälsa i grundskolan att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sina kunskaper om den fysiska förmågan samt hur den påverkar deras egen 

hälsa genom hela livet. Eleverna ska också få möjligheten att utveckla goda levnadsvanor men 

också få förutsättningar för att utveckla kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till fysiskt 

och psykiskt välbefinnande. Målet är att eleverna ska skapa sig ett livslångt intresse vad gäller 

fysisk aktivitet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin respekt för andra men 

också sin samarbetsförmåga med andra. Undervisningen ska också skapa förutsättningar för 

samtliga elever att under hela sin skolgång kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter samt 

bidra till elevernas utveckling vad gäller kroppsuppfattning och att tro på sin egen fysiska förmåga 

(Skolverket 2011a).   

    

I Skolverkets kommentarmaterial för grundskolan (2011b) anges vad som menas med att 

undervisningen i idrott och hälsa ska skapa ‘’förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter’’. Skolverket (2011b) menar att det innebär att 

undervisningen ska utgå från ett inkluderande synsätt där man tar hänsyn till alla elevers olika 

förutsättningar vid val av aktiviteter och hur de sedan ska genomföras. De menar vidare att 

elevernas förmågor och kunskaper kan utvecklas genom många olika aktiviteter och att de kan 

visas på̊ flera olika sätt. Alla elever måste inte heller nödvändigtvis delta i samma aktiviteter 

(Skolverket 2011b). Skolverkets kommentarmaterial (2011b) tar även upp om ‘’en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga’’. De menar att kroppsuppfattning kan 

vara en mental bild av den fysiska förmågan. De som har god kroppsuppfattning vet var kroppen 

klarar av i fråga om kondition, styrka och hur den fungerar och kan även sätta det i förhållande till 
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omgivningens förväntningar och krav. Med kroppsuppfattning kan man få kroppen att göra som 

man vill. Eleven kan känna och tänja sina gränser och utveckla det de vill bli bättre på.  

 

Det centrala innehållet i kursplanen är det ämnesinnehåll som eleverna ska få ta del av i 

undervisningen. Det centrala innehållet kan vara uppdelat i olika delar där de olika delarna kan få 

olika mycket utrymme i undervisningen och även kombineras på olika sätt utifrån ämnets syfte 

(Skolverket 2018). Skolverket skriver även att läraren får lägga till innehåll som inte står 

framskrivet i det centrala innehållet. I ämnet idrott och hälsa är det centrala innehållet uppdelat i 

tre olika delar. Rörelse, Friluftsliv och utevistelse samt Hälsa och livsstil. Ett centralt innehåll för 

årskurs 7-9 i Rörelse kan vara till exempel “Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus 

och utomhus, samt danser och rörelser till musik.” Medan ett centralt innehåll i Friluftsliv och 

utevistelse kan vara “Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och 

sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.” Ett centralt innehåll i Hälsa och 

livsstil kan vara “Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.” 

(Skolverket 2011a).  

3.3 Granskningar av skolämnet 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet 2018 (Skolverket 2018) dominerar 

kunskapsområdet rörelse i undervisningen där hälften av tiden inom rörelseområdet upptas av 

lekar, spel och idrotter och domineras av olika former av bollspel och bollekar. Till följd av det får 

kunskapsområdena hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse mindre utrymme i 

undervisningen. Vid Skolinspektionens besök på skolorna bestod majoriteten av tiden av olika 

rörelseaktiviteter som exempelvis boll- och racketlekar, dans, styrke-, kondition-, rörlighetsträning, 

redskapsgymnastik, friidrott och simning. I en av skolornas undervisningsplanering för terminen 

bestod 20 av 30 lektioner av bollspel och bollekar. Att en så stor del av undervisningens innehåll 

består av bollspel har visat sig gynna pojkarna och missgynna flickorna samt de elever som inte 

deltar aktivt i idrotter på fritiden (ibid.).  

 

I en rapport från Skolinspektionen (2012) framkom det en rad olika skäl till varför eleverna i 

grundskolan att inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa. De vanligaste orsakerna var att 

eleverna var sjuka eller att de hade skadat sig. I vissa fall hade eleverna med sig en lapp från 

vårdnadshavare som ett intyg, men detta förekom väldigt sällan. Andra orsaker var att de hade 

glömt idrottskläder och därför inte kunde delta eller att de helt enkelt inte ville delta och skolkade 
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från lektionen. Det kunde också röra sig om att eleverna inte deltog i undervisningen för att de hade 

extraundervisning i ett annat ämne. Vid en annan kvalitetsgranskning i ämnet av Skolinspektionen 

(2018) visade det sig att det särskilt vid momentet simning var många som inte deltog i 

undervisningen. Det kunde vara en tredjedel av klassen som inte deltog utan satt och tittade på 

resten av klassen som simmade.  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018) visade att lärare som uppmuntrar och försöker 

motivera eleverna kan få dem att delta i undervisningen. Eleverna berättade i intervjuer att deras 

lärare hade varit uppmärksamma och hjälpt till i aktiviteterna eller på andra sätt för att stödja och 

hjälpa dem att lyckas och glädjas i undervisningen. Det har i sin tur gjort att vissa elever gått från 

att aldrig deltagit på lektionerna till att delta fullt ut och känna rörelseglädje. Skolinspektionen tar 

även upp att det på många av de inspekterade skolorna sker ett aktivt arbete för att uppmuntra 

elever till att delta (2018). Det kunde vara att läraren hade samtal med eleverna som inte deltar, 

eller att skolans elevhälsa och klassens mentor var inkopplade i arbetet för att vända frånvaro till 

närvaro. I den tidigare rapporten från Skolinspektionen år 2012 visade det sig att lärare som sätter 

elevernas lärande i fokus istället för aktiviteten får eleverna att medverka på ett bättre sätt. Istället 

för att låta eleverna gå en promenad utan koppling till det centrala innehållet eller kunskapskraven 

kan eleverna få uppgifter som utgår från kursplanen. Det kan vara att de observerar skriftligt eller 

muntligt reflekterar över lektionens innehåll i förhållande till kunskapskraven eller att eleven är 

med och deltar lite. I det här fallet är elevens lärande målet med undervisningen och aktiviteten 

bara stödjer lärandet istället för att vara målet (ibid.). 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning relaterat till studiens syfte och frågeställningar. 

Avsnittet introduceras med en genomgång av studier kring elevernas deltagande i ämnet följt av 

orsaker bakom elevernas frånvaro och lågt deltagande i ämnet. Avslutningsvis redovisas forskning 

kring vad som kan öka motivationen hos eleverna till att delta i idrottsundervisningen. 

4.1 Deltagande i ämnet 

Flera studier har gjorts på elevers deltagande i ämnet och elevernas uppfattning och inställning till 

ämnet (Abildsnes, Stea, Berntsen, Omfjord & Rohde 2015; Bernstein, Philips & Silverman 2011; 

Mordal Moen, Westlie, Bjørke & Hammer Brattli 2018; Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008; 

Wiker 2017). Quennerstedt, Öhman och Eriksson (2008) genomförde en studie baserat på en 

nationell utvärdering som genomfördes i Sverige år 2003. Den nationella utvärderingen gjordes 

över alla 16 ämnena i skolan för årskurs nio. Utvärderingen initierades av Skolverket för att få en 

bild av grundskolans utveckling och hade som syfte att bland annat peka på behov av insatser. 

Utvärderingen av ämnet idrott och hälsa var inriktad på 6 788 elever och 1 688 lärare. En mindre 

grupp av elever och lärare i idrott och hälsa användes för att ta reda på inställningen till ämnet. 

Quennerstedt, Öhman och Erikssons studie (2008) hade ett särskilt fokus på lärandet, 

undervisningen och lärarnas samt elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa. Resultatet visade 

att majoriteten av eleverna (85,2 procent) sa att de är fysiskt aktiva under lektionerna medan en 

mindre grupp på 7 procent uppgav att de sällan eller aldrig deltar i undervisningen i idrott och 

hälsa. 7,8 procent av eleverna sa att de ofta är med och deltar men att de inte är särskilt fysiskt 

aktiva.  

 

Enligt flera studier deltar inte flickor lika mycket som pojkar i undervisningen i idrott och hälsa  

(Abildsnes et al. 2015; Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008). Det har också visat sig att pojkar 

tycker bättre om ämnet än flickor (Mordal Moen et al. 2018). Quennerstedt, Öhman och Eriksson 

(2008) visade att fler flickor än pojkar uppgav att de ofta deltar men inte är särskilt aktiva på 

lektionerna. Resultatet visade även att vara närvarande på lektionerna men att inte delta fysiskt 

aktivt är tre gånger så vanligare bland flickor som hos pojkar. Liksom Quennerstedt, Öhman och 

Eriksson (2008) visade även Abildsnes m.fl. (2015) att flickor i större utsträckning avstår från 

undervisningen i idrott och hälsa jämfört med pojkar. Abildsnes m.fl. (2015) genomförde en studie 

där syftet var att undersöka idrott och hälsa lärares samt folkhälso-sjuksköterskors uppfattningar 

om 15-16 åringars inställning till idrott och hälsa samt att undersöka idrott och hälsa lärares tankar 
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kring hur man kan främja och underlätta elevernas deltagande i ämnet. Studien inkluderade både 

intervjuer med lärare, sjuksköterskor samt test av en ny undervisningsmodell i idrott och hälsa. 

4.2 Orsaker bakom frånvaro och lågt deltagande på lektionerna 

Flera studier har visat att majoriteten av eleverna tycker att idrott och hälsa är ett intressant och 

roligt ämne (Bernstein, Philips & Silverman 2011; Mordal Moen et al. 2018; Quennerstedt, Öhman 

och Eriksson 2008). Många elever uttrycker även att de vill ha mer tid i skolan för ämnet (ibid.). 

Mordal Moen m.fl. (2018) genomförde en surveyundersökning med frågeformulär i Norge med 

nästan 140 lärare och 3200 elever. Studien visade att majoriteten av eleverna gillar ämnet idrott 

och hälsa väldigt mycket men att det avtar med ökande ålder. Studien gjordes på grundskolan och 

gymnasiet och hade som syfte att undersöka elevers, lärares och skolledares erfarenheter av ämnet 

idrott och hälsa. I den norska studien uppgav nästan 60 procent av eleverna att det är för få timmar 

av ämnet i skolan. Knappt 4 procent ansåg att det var för många timmar av ämnet i skolan (Mordal 

Moen et al. 2018). Quennerstedt, Öhman och Erikssons (2008) resultat visade att nästan 70 procent 

av pojkarna och nästan 60 procent av flickorna uppskattar och tycker att ämnet är roligt. Det innebär 

att 30 procent av pojkarna och 40 procent av flickorna inte uppskattar ämnet. 10 procent av eleverna 

upplevde lektionerna som högljudda och stökiga.  

 

Bernstein, Philips och Silverman (2011) samt Halvari, Skjesol och Bagøien (2011) har undersökt 

elevers motivation och inställning till tävlingsmoment i idrottsämnet och visat att inställningen kan 

skilja beroende på elev och beroende på vilka eleverna tävlar mot. Bernstein, Philips och Silverman 

(2011) undersökte elevers attityder till och uppfattningar om idrottsämnet i Nordamerika. I studien 

ingick 24 elever med olika kompetensnivåer i ämnet. Eleverna gick i årskurs 6-8 och kom från tolv 

olika skolor. Resultatet visade att många elever har roligt under aktiviteterna i undervisningen men 

att tävlingsinriktade aktiviteter kan påverka både elevernas utvecklande av färdigheter samt deras 

upplevelse av ämnet negativt. Det visade sig också att elevernas perspektiv på de tävlingsinriktade 

momenten påverkades starkt av hur laget de spelade med betedde sig. Vissa kunde till exempel ses 

som goda lagspelare medan andra inte ville släppa bollen till andra i laget. En slutsats forskarna 

drog utifrån studien var att tävlingsinriktade aktiviteter kan vara bra förutsatt att eleverna är på 

samma kompetensnivå. På så sätt kan eleverna få uppleva positiva lärtillfällen. Halvari, Skjesol 

och Bagøien (2011) visade i en norsk studie att tävlingsmoment kan vara positivt för vissa elever 

och negativt för andra. Studie utgick från prestationsmotivation och inre motivation med elever 

från högstadiet. De elever som upplevde tävlingsmoment som något positivt påverkade det i sin tur 
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inställningen till själva ämnet positivt medan de elever som upplevde misslyckanden i samband 

med tävlingsmoment påverkades negativt. De individer som upplevde misslyckanden hade en 

sämre inre motivation och till följd av det även en minskad positiv inställning till daglig fysisk 

aktivitet.  

 

Omklädningen innan och efter lektionerna har visat sig kunna påverka eleverna negativt (Mordal 

Moen et al. 2018; Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008). Quennerstedt, Öhman och Eriksson 

(2008) visade att 13,8 procent totalt av både flickorna och pojkarna inte ville byta om inför andra 

vilket ger negativa upplevelser redan vid start för en relativt stor andel av eleverna som deltar på 

lektionerna. Problemet med omklädningen visade sig dessutom vara kopplat till elevernas betyg. 

Över hälften av eleverna som inte nådde ett godkänt betyg uppgav att de aldrig eller ibland inte 

ville byta om inför andra elever. Mordal Moen m.fl. (2018) visade i sin studie att 20 procent av 

eleverna inte gillar att vara avklädda inför andra och att 15 procent av eleverna var rädda för att 

andra skulle ta kort av dem (ibid.). 

 

Wiker (2017) genomförde en studie där syftet var att utgå från elevernas perspektiv på ämnet för 

att få en ökad kunskap och förståelse kring skolämnet. Totalt genomfördes elva 

fokusgruppsintervjuer med 62 elever i årskurs 9, från åtta olika högstadieskolor. Resultatet visade 

bland annat att eleverna i studien ansåg att idrott och hälsa är ensamt i sitt slag i fråga om att det 

spelar roll om man är aktiv i någon idrott på fritiden. Eleverna menade att de elever som inte deltar 

aktivt i idrotter på fritiden borde få mer och tydligare coaching i undervisningen för att på så sätt 

göra det mer jämlikt. Många elever som hade lägre betyg i ämnet kände ofta brist på att de inte 

blev sedda och att de inte heller bemöttes med respekt. Eleverna förklarade att idrottsläraren vare 

sig såg eller pratade med vissa av de svagare eleverna som egentligen behöver det mest för att bli 

stärkta. Eleverna menade att det i sin tur påverkade deras ambition att göra sitt bästa eller att ens 

försöka.  

 

Elevernas upplevda kroppsliga förmåga har visat sig i studier kunna påverka elevernas motivation 

och inställning till ämnet (Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008; Åström 2010). Åström 

genomförde år 2010 en intervjustudie med sju olika lågmotiverade sjätteklassare i Sverige. Studien 

syftade till att studera motivation med fokus på elever som är lågt motiverade i idrott och hälsa 

undervisningen. Åström undersökte även de icke deltagande elevernas uppfattningar om lärande i 

idrott och hälsa. Resultatet visade att elevernas motivation var kopplat till deras upplevda 

kompetens av sig själva. Studien av Quennerstedt, Öhman och Eriksson (2008) visade att eleverna 
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kan känna sig utanför och klumpiga på lektionerna. En liten grupp av eleverna sa att de utvecklade 

en mer negativ bild av sina kroppar och fick sämre självförtroende genom att delta i 

undervisningen. Resultatet visade också att var femte niondeklassare deltar i ämnet endast för att 

få betyg (ibid.). 

 

Flera studier har visat att elever kan må dåligt och känna obehag över att behöva visa övningar 

inför andra och att man som elev då riskerar att skämma bort sig eller riskerar att bli utsatt för 

negativa kommentarer (Wery & Thomson 2013; Åström 2010 ). Åström (2010) visade att eleverna 

kunde känna ångest över att behöva göra övningar inför de andra eleverna i klassen (ibid.). Wery 

och Thomson (2013) visade liknande resultat i sin studie om negativa kommentarer. Där visade det 

sig att eleverna kan få höra negativa kommentarer från vuxna och jämnåriga i skolan vilket i sin 

tur påverkar motivationen negativt. De nämner även att elever som ofta misslyckas och samtidigt 

ser sina klasskompisar lyckas ofta tappar motivationen. En konsekvens som författarna tar upp till 

följd av de nämnda faktorerna kan då vara att man undviker situationerna, det vill säga inte deltar 

i undervisningen (ibid.). Nackdelen med att inte delta i undervisningen blir att man hamnar efter 

vilket enligt Wiker (2017) gör att man tappar intresset och lärandet för undervisningen. 

 

Åström (2010) visade att eleverna som inte deltog i undervisningen inte verkade ha så bra relationer 

med lärarna i idrott och hälsa. Eleverna hade inte heller några större möjligheter till att påverka 

lektionernas utformning. Även eleverna i Wikers studie (2017) menade att de sällan får vara 

delaktiga i undervisningsprocessen. Eleverna anser att de inte har något inflytande över 

undervisningen trots att de uttrycker att de skulle vilja det. Åström (2010) visade att läraren nästan 

alltid bestämmer vad undervisningen ska innehålla och om eleverna fick bestämma var det de 

elever som redan uppskattar ämnet och vill delta som fick bestämma över undervisningen (Åström 

2010).  

  

Åström (2010) visade även att eleverna inte alltid förstod vad ämnets syfte är och vad syftet med 

lektionerna är. Det menade Åström vidare (2010) kan påverka elevernas motivation till att delta i 

undervisningen. Det styrks av Wikers studie (2017) där det visade sig att eleverna ansåg att lärarna 

borde var tydligare i sina genomgångar av kursplanen och kunskapskraven.  
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4.3 Faktorer som ökar motivationen för deltagande 

Wery och Thomsons (2013) visade i sin studie att olika faktorer kan påverka motivationen för 

lärande bland elever som kan vara motvilliga för undervisningen. De konstaterar att man länge har 

haft ett fokus på den yttre motivationen för att få eleverna att delta i undervisningen. Den yttre 

motivationen har då varit ofta i form av mutor, hot, att man blir utvärderad av andra eller 

belöningar. Detta har visat sig påverka den inre motivationen och prestationen negativt, både för 

eleverna som har det kämpigt i skolan allmänt och för de som inte har det. Istället menade de att 

det visat sig vara mer effektivt att få eleverna motiverade och engagerade i lärprocessen genom att 

rikta in sig på den inre motivationen. Några exempel som de tog upp är en uppmuntrande miljö 

(ibid.). Eleverna måste få lyckas för att de ska börja utveckla en ny tro på sin egen potential av att 

lyckas (ibid.). Får eleverna lyckas lite, upprepade gånger, kommer det utvecklas till positiva 

erfarenheter. De tog dock upp att förändringar i motivationen inte är en snabb process utan växer 

fram genom en period av uppmuntrande erfarenheter (ibid).  

 

Flera studier har visat att lärarna har stor betydelse för elevernas motivation (Abildsnes et al. 2015; 

Robazza et al. 2006; Wery & Thomson 2013). Abildsnes m.fl. (2015) visade i sin studie att lärare 

i idrott och hälsa kan ha väldigt stor påverkan på eleverna genom att vissa elever ser läraren som 

en förebild som inspirerar, motiverar och uppmuntra till deltagande i undervisningen. Oengagerade 

lärare kunde istället ha den motsatta effekten på deltagande i undervisningen. Wery och Thomson 

(2013) visade istället att lärarens förväntningar på eleverna har en väldigt stor inverkan på utfallet 

i fråga om elevernas motivation. En italiensk studie baserad på högstadieelever tog upp att lärarna 

i idrott och hälsa kan ha en väldigt stor påverkan på elevernas motivation och attityd för ämnet sett 

till vilket innehåll läraren väljer (Robazza et al. 2006). De menade att ett av idrott och hälsa lärares 

huvudsakliga mål är att öka elevernas inre motivation för ämnet idrott och hälsa och för sporter på 

fritiden. Studien visade att genom att låta eleverna få jobba med gymnastiska och akrobatiska 

uppgifter kan det ändra elevernas attityd till ämnet. I studien ingick en kontrollgrupp och en 

testgrupp där testgruppen som hade fått jobba med gymnastiska uppgifter visade mer positiva 

känslor till ämnet till skillnad från kontrollgruppen som hade fått arbeta med bollsporter. Enskilda 

uppgifter som exempelvis att lyckas göra en kullerbytta visade sig leda till att eleverna upplevde 

en inre belöning som i sin tur påverkar deras inställning till ämnet. En viktig faktor i studien var 

att eleverna fick utföra uppgifter som var individuellt anpassade utefter varje elevs förmåga (ibid.). 

Det är något som även Wery och Thomson (2013) visar i sin studie. Motivationen bland eleverna 
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kan öka om eleverna får uppgifter som har höga mål men som ändå är realistiska. Genom att 

eleverna klarar målet kommer den inre motivationen att öka (ibid.).  

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Majoriteten av eleverna tycker att ämnet är roligt och intressant och då pojkar i större grad än 

flickor. Intresset för ämnet verkar dock avta med åldern. Andelen som inte deltar i undervisningen 

är större bland flickor än bland pojkar. Tävlingsmoment kan både ha en positiv och en negativ 

effekt på deltagandet. Är eleverna på samma kompetensnivå kan det ha en positiv effekt medan 

misslyckande i samband med tävlingsmoment kan leda till en negativ inställning till ämnet vilket 

i sin tur kan påverka deltagandet. Omklädning innan och efter lektionen kan påverka deltagandet 

genom att det visat sig påverka elever negativt. Lärarna kan påverka deltagandet bland elever 

genom att de inte har bra relationer med dem, att de inte låter eleverna få vara delaktiga i 

undervisningens utformning, att de inte varit tydliga med att förklara lektionernas syfte eller genom 

att de inte coachar och ser de svagare eleverna. Elevernas upplevda förmåga av sig själva samt 

rädslan av att göra bort sig inför andra har visat sig leda till att elever avstår från deltagande. 

 

Det finns flera olika faktorer som kan öka motivationen för deltagande i ämnet. Genom att rikta in 

sig på den inre motivationen kan elevernas motivation för ämnet öka. Det kan vara att låta eleverna 

få lyckas i undervisningen. Lärarna har stor påverkan genom att motivera och uppmuntra eleverna 

till deltagande samt att ha förväntningar på eleverna. Genom att sätta realistiska mål kan 

motivationen bland eleverna öka. Det kan också vara att läraren väljer innehåll där eleverna får 

möjlighet att stärka sin inre motivation. Exempelvis gymnastiska övningar.  
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5. Teoretiskt perspektiv 

Ett urval av motivationsteorier kommer att presenteras i det här avsnittet. De olika 

motivationsteorierna kommer sedan att ligga till grund för studiens analys. 

5.1 Självbestämmandeteorin (SDT) 

Deci och Ryan (1985) utvecklade den så kallade självbestämmandeteorin (SDT). Teorin baserar 

sig på ett flertal olika teorier gällande motivation och har under de senaste åren använts vid 

forskning av bland annat barn och deras motivation i idrottssammanhang (Deci & Ryan 2000a). 

SDT grundar sig i att varje individs motivation är bunden till individens möjlighet att själv 

bestämma. Får eleven vara med och bestämma över undervisningen och ha inflytande på 

lektionerna så kommer sannolikheten öka att eleven fortsätter med den pågående aktiviteten (Deci 

& Ryan 2000a). Teorin genomsyras av tankarna att människor har grundläggande behov. De tre 

främsta psykologiska behoven är behov av relationer till andra, behov av kompetens samt behov 

av självbestämmande.  

 

I SDT skiljer Deci och Ryans mellan olika typer av motivation baserat på olika orsaker eller mål 

som ger upphov till handling (Deci & Ryan 1985). Den mest grundläggande uppdelningen är att 

man skiljer mellan inre motivation och yttre motivation där den inre motivationen är kopplat till 

att man gör något för att man tycker att det är intressant eller roligt medan den yttre motivationen 

istället hänvisar till att man gör något för att det sedan kan resultera i fördelar (Deci & Ryan 2000a). 

En tredje typ av motivation som Deci och Ryan (2000a) tar upp är amotivation vilket är motsatsen 

till inre motivation där man har svårt att se syftet i en aktivitet och därmed också avsaknad av 

motivation. 

5.1.1 Inre motivation 

Deci och Ryan (2000a) förklarar att inre motivation innebär att man utför en viss aktivitet för nöjets 

skull. Personen tycker att det är roligt att utföra aktiviteten och gör det inte för att man är pressad 

till det. En individ som har inre motivation upplever känslor som till exempel glädje, upprymdhet 

och intresse. Den inre motiverade individen har även som mål att uppnå känslomässiga belöningar, 

som innebär njutning och glädje (ibid.). Deci och Ryan (2000b) förklarar att om man jämför 

amotivation, yttre motivation och inre motivation på en motivationsskala är den inre motivationen 

det sista steget. När personen känner inre motivation innebär det att personen har störst chans att 
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lära sig nya saker och här är även störst chans för att ett visst beteende förblir livslångt jämfört med 

amotivation och yttre motivation (ibid.). 

5.1.2 Yttre motivation 

Yttre motivation innebär till skillnad från inre motivation att själva deltagandet grundar sig på de 

fördelar som utförandet kan ge. En individ som har yttre motivation riskerar att känna sig pressad, 

nervositeten ökar ofta eftersom man upplever att man inte har kontroll över situationen. Den yttre 

motiverade individen drivs av materiella eller sociala belöningar till skillnad från den med inre 

motivation som söker känslomässiga belöningar. Den yttre motivationen kan bestå av fyra olika 

typer. Yttre reglering, integrerad reglering, introjicerad kontroll samt identifierad reglering. 

Skillnaden mellan de olika begreppen är graden av självbestämmande (Deci & Ryan 1985). Yttre 

reglering syftar på att individen gör något för att få en extern belöning eller för att undvika extern 

bestraffning. Integrerad reglering är när individen genomför något bara för att andra i omgivningen 

ställer krav på det. Introjicerad kontroll syftar på att individen känner sig tvingad eller pressad till 

att delta. Om individen inte deltar skapar det till exempel skuldkänslor. Identifierad kontroll 

betyder att individen genomför en övning för att hen är medveten om att övningen ger en positiv 

effekt och leder till att mål uppnås (ibid.).  

5.1.3 Amotivation  

Den tredje typen av motivation enligt Deci och Ryan (2000a) är amotivation. När en person är 

amotiverad saknar personens beteende avsiktlighet och känslan av personliga orsakssamband. Den 

amotiverade individen har svårt att se syftet med aktiviteten och uppvisar därmed en avsaknad av 

motivation. Amotivation kan vara ett resultat av att man inte känner sig kompetent att utföra 

aktiviteten, att man inte tror att det kommer att sluta med ett önskat resultat eller att man inte 

uppskattar aktiviteten (ibid.). 

 

Enligt Vallerand (2007) finns det fyra olika kategorier av amotivation. Den första är upplevd brist 

på förmåga, vilket innebär att individen inte känner att hen har den förmåga som krävs för att uppnå 

målet. Det kan handla om att en individ helt enkelt inte har den psykiska eller fysiska förmågan att 

klara av en specifik övning. Den andra kategorin är strategisk övertygelse som innebär att en 

individ känner att det valda upplägget inte kommer ge de resultatet som man önskat eller som 

krävs. Det kan exempelvis vara att man får rehabövningar som man ska genomföra men att 

övningarna känns för enkla vilket resulterar i att motivationen uteblir. Den tredje kategorin handlar 

egentligen om raka motsatsen, där istället en uppgift eller övning blir krävande och man väljer 
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istället att inte engagera sig i det. Den sista och fjärde kategorin är hjälplöshet, som handlar om att 

den insats man gör känns betydelselös då själva uppgiften känns för svår att ta sig an. Man upplever 

med andra ord känslor av hjälplöshet (Vallerand 2007).   

 

SDT är en av de motivationsteorier som haft störst inflytande de senaste 15 åren inom utbildning 

och då i synnerhet inom ämnet idrott och hälsa (Aelterman et al. 2016). Motivationsteorin gör att 

man kan förstå både människors orsaker till varför man deltar i en aktivitet och varför människor 

avstår från att delta i aktiviteter. Författarna tar upp att studier traditionellt sett oftast har utgått från 

amotivation som utgår från att man saknar motivation helt och känner missnöje för en aktivitet men 

att orsaken till varför man inte vill genomföra en aktivitet lika gärna kan bero på andra 

motivationsteorier. Exempelvis kan det vara inre och yttre motivation (ibid.). 
 

Berghe m.fl. (2014) genomförde en studie där syftet var att kritiskt undersöka 74 stycken studier 

som grundar sig i självbestämmandeteorin inom fysisk utbildning. De skulle identifiera forskning 

men också ge förslag på hur forskningsområdet kan föras framåt. Det gjorde de genom att diskutera 

hur insikter ur en pedagogisk synvinkel kan bidra till en utveckling av den forskning som handlar 

om just självbestämmandeteorin. Studien byggde på att hitta och föreslå vilken typ av forskning 

som behövs för att öka värdet av självbestämmandeteorin kopplat till fysisk aktivitet. Det visade 

sig finnas ett ökande antal studier om självbestämmandeteori kopplat till fysisk aktivitet och 

utbildning men att det behövs en bättre integration av pedagogisk och psykologisk kunskap i 

framtida arbeten kopplat till självbestämmandeteorin. En bättre integration är viktigt då det kan 

leda till bättre praktiska rekommendationer om hur man kan stärka elevernas motivation kopplat 

till fysisk aktivitet (ibid.).  

 

En annan studie som genomförts av Xiang m.fl. (2016) använder sig också av SDT-teorin. De 

menar att autonomi, kompetens och relationer till andra är tre grundläggande behov som är viktiga 

för engagemang, prestation och motivation i skolan. Autonomi och kompetens har undersökts mer 

i tidigare forskning inom fysisk utbildning, till skillnad från närstående/relationer till andra. 

Relationer till andra handlar helt enkelt om elevernas behov att känna samhörighet med sina 

klasskamrater och sina lärare. Om relationer har någon betydelse eller koppling till elevernas 

motivation är fortfarande relativt outforskat. Likaså är det inte många studier som undersökt 

sambandet mellan läraren och klasskamraterna samtidigt. Studien av Xiang m.fl. (2016) har därför 

använt sig av SDT-teorin för att se om det sambandet har någon påverkan kopplat till motivation 

och kognitivt engagemang bland elever på gymnasiet i Turkiet (ibid.).  
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5.2 Prestationsmotivation 

Enligt Weiner (1986) grundas prestationsmotivation på betydelsen av framgång eller misslyckande 

i aktiviteter. Det handlar dels om rädslan för att misslyckas och dels om viljan att lyckas. Den 

enskilde individens motivation till att engagera sig i en aktivitet påverkas av den egna förmågan 

och kompetensen till aktiviteten. En för svår uppgift skriver Weiner tenderar att undvikas på grund 

av rädslan att misslyckas medan en för lätt uppgift kan undvikas till följd av att det inte är 

tillräckligt utmanande (ibid.). Nicholls (1984) förklarar att en viktig aspekt i teorin är att man i 

varje individ ser skillnader gällande framgångar och misslyckande beroende på vilka 

prestationsmål de har. Nicholls (1984) menar vidare att prestationsmålen formar individerna i olika 

prestationssituationer beroende på vilken nivå de väljer att lägga sig på samt hur de reagerar i olika 

prestationsresultat. Prestationsmotivation kan enligt Weiner (1986) ses som dels en individs 

strävan efter framgång och dels ett undvikande av misslyckande. Den individ som motiveras av 

strävan att nå prestationsmål och framgång visar oftast också en vilja att utmana sig själv vilket 

leder till större prestationsförbättringar jämfört med en individ som istället motiveras av att undvika 

att misslyckas (ibid.).  

5.3 Attributioner 

Enligt Weiner (1985; 2000) så handlar attribution om att eleverna motiveras när de förstår sig själva 

och sin omgivning. Eleverna motiveras också av att förstå orsakerna eller faktorerna som leder till 

misslyckande och/-eller framgång. Dessa tre orsaker delas in i tre olika kategorier; plats, kontroll 

och stabilitet (Weiner 2000). 

 

Den första kategorin plats innebär att orsaken antingen beror på något inre eller något yttre. Inre 

orsaker kan vara att det beror på eleven i sig, exempelvis begåvning eller ansträngning medan yttre 

orsaker beror på något annat än eleven som exempelvis att ha tur, lärarens undervisning eller 

uppgifternas svårighetsgrad. Det kan skilja sig från person till person (Weiner 2000). 

 

Den andra kategorin kontroll handlar om att orsaken kan bero på något som eleven själv kan 

kontrollera. Det kan till exempel vara strategi eller ansträngning. Förmåga är något som eleven inte 

kan kontrollera (Weiner 2000).  

 

Den tredje och sista kategorin stabilitet innebär hur pass stabil en orsak är över en tid. Enligt Weiner 

(2000) kommer den orsak som är stabil att inträffa igen. Om en till elev exempel fått ett dåligt 
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resultat på ett prov och orsaken beror på begåvning men ändå uppfattas stabil kommer eleven inte 

kunna förvänta sig ett bättre provresultat nästa tillfälle. Med andra ord så kommer det inte ha någon 

betydelse om eleven ansträngt sig inför nästa provtillfälle. Men om orsaken däremot beror på 

instabilitet, exempelvis bristande ansträngning, kan man förvänta sig att resultatet nästa gång blir 

bättre.  

5.4 Sammanfattning av motivationsteorierna 

Motivationsteorierna är teorier om vad det är som driver människan att göra saker eller vad 

människan spontant inriktar sig på att göra i olika situationer. I de motivationsteorier som tas upp 

i den här studien drivs man av olika saker. Det kan vara yttre belöningar som betyg eller inre 

motivationsfaktorer som nöje. Det kan vara att man avstår att göra något på grund av att man är 

rädd för att misslyckas, för att man inte ser syftet i aktiviteten eller för att man inte tror att det 

kommer att sluta i ett önskat resultat. Denna studie intresserar sig på att undersöka varför elever 

inte är med i undervisningen samt vad som motiverar de till att delta. Förutom att eleverna är 

enskilda individer ingår de i ett socialt sammanhang med klasskamrater, lärare, föreställningar och 

tankar om ämnet. Valet av motivationsteori kan hjälpa till att förstå elevernas tankar, känslor och 

upplevelser kopplat till deras motivation och deltagande i ämnet idrott och hälsa, men också 

kopplat till lärarens agerande. 
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6. Metod 

Följande del tar upp studiens metod. Här presenteras val av metod, urval, avgränsningar, 

genomförande, validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. 

6.1 Metodval 

För att besvara de två frågeställningar som är centrala i denna studie har kvalitativ undersökning 

valts som metod. Den kvalitativa undersökningen innefattar här semistrukturerade intervjuer. Att 

använda sig av intervjuer som undersökningsmetod har flera fördelar. Genom intervjuer kan 

forskaren få fram värdefulla insikter och djupgående svar som idéer och åsikter vilket den här 

studien är ute efter (Denscombe 2018). Enkäter ger inte lika djupgående svar. Den här studien är 

inte heller ute efter att leta statistiska samband mellan intervjupersonerna utan det är kvalitativa 

svar som eftersöks. Enligt Denscombe (2018) är intervjuer mer flexibla än kvantitativa 

undersökningar och då i synnerhet semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Genom 

semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer kan intervjuaren följa upp idéer med följdfrågor 

och på så sätt få kunna utveckla och fördjupa svaren. Bell och Waters (2016) förklarar att man i 

kvalitativa intervjuer kan gå in på känslor och motiv som man omöjligt kan få fram i enkäter. Den 

här studien var inte ute efter kvantitativ data utan elevernas tankar, känslor och upplevelser. 

Följdfrågor var dessutom ett måste för att på något sätt skulle kunna få ut mer av svaren som 

eleverna gav. Ett exempel kan vara om eleven svarade väldigt ytligt. Då kunde följdfrågor vara en 

hjälp för att ta reda på orsaken till varför eleven kände på det viset. Intervjuguiden (se bilaga 1) 

skapades utifrån arbetets frågeställningar och syfte. Frågor har försökts göra öppna för att få in så 

mycket material som möjligt för analysen. Några följdfrågor fanns förberedda i intervjuguiden men 

beroende på svar ställdes olika följdfrågor som inte nödvändigtvis står med i intervjuguiden. 

6.2 Urval 

Urvalet i studien består av 19 elever i årskurs 7, 8 och 9 från två olika högstadieskolor i sydöstra 

Sverige. 14 av eleverna som intervjuades var flickor och resterande 5 var pojkar. En elev som 

tillfrågades ville inte ställa upp på intervju annars ville alla andra som tillfrågades delta. I denna 

studie är eleverna anonyma och kallas därför för Elev 1, Elev 2, Elev 3 o.s.v. Båda hade sedan 

tidigare på olika sätt haft kontakt med lärarna på skolorna. Dels genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen och dels genom privat kontakt. Eleverna valdes ut genom ett målstyrt urval vilket är 

ett icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att deltagarna slumpmässigt väljs ut 

medan ett icke-sannolikhetsurval innebär att man har en strategisk plan för vilka som borde delta i 
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studien, med andra ord väljer man ut deltagare som är ämnade för studien (Bryman 2018). I den 

här studien tillfrågades endast de elever som var lågt deltagande eller inte närvarande på lektionen 

vilket gör att det är ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att forskaren väljer ut deltagare 

som man anser passar in i studien, alltså är det inget slumpmässigt urval (Bryman 2018).  

6.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad till elever som går i årskurs 7-9 på högstadiet i sydöstra Sverige. Anledningen 

till varför högstadiet valdes ut var för att det upplevdes som att många tidigare studier riktat in sig 

på gymnasiet eller alternativt endast årskurs nio. Utifrån tidigare erfarenheter är det under 

högstadiets år som eleverna börjar dra sig från att delta på lektioner.  

6.4 Genomförande av intervjuerna 

Eftersom frågeställningarna går ut på att undersöka elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa 

så föll det sig naturligt att intervjua eleverna. Lärarna kontaktades på de olika skolorna genom 

telefonkontakt och personlig kontakt för att tillfrågas om möjlighet till att komma och intervjua 

elever. Lärarna undersökte i sin tur sedan med respektive rektorer för godkännande. Lärarnas 

klasser och klasserna som hade lektion samtidigt besöktes under ett antal lektioner i idrott och 

hälsa. De elever som inte deltog i lektionen men som ändå hade kommit till platsen tillfrågades om 

de kunde tänka sig att svara på några frågor till examensarbetet. Även elever som lärarna kände till 

inte alltid deltar tillfrågades. Intervjuerna genomfördes tillsammans där en av oss ställde frågorna 

från intervjuguiden och den andra fokuserade på att ställa följdfrågor. Om den ena ställde 

följdfrågor den ena intervjun fick den personen istället läsa frågorna vid nästa intervju. Vid ett 

tillfälle intervjuade bara en av oss elever på grund av förhinder. Intervjuerna tog plats antingen lite 

avskilt i idrottshallen, i ett gym intill idrottshallen eller i korridoren utanför hallen. Innan 

intervjuerna startade blev eleverna informerade om arbetets syfte och de olika etiska aspekterna 

som tas upp under rubrik 6.6 klargjordes. Eleverna blev även tillfrågade om intervjuerna fick spela 

in. En elev ville inte bli inspelad och då fördes skriftliga anteckningar istället. Intervjuerna tog 

mellan 10-20 minuter att genomföra.  

6.5 Analysmetod 

Denscombe (2018) tar upp att det är viktigt att kvalitativ data organiseras. Intervjuerna spelades in 

för att sedan transkriberas ordagrant bortsett från den intervju där skriftliga anteckningar istället 

fördes. Genom att nästan alla intervjuerna spelades in och transkriberades erhåller man en näst 
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intill fullständig dokumentation av intervjuerna (Denscombe 2018). Det är endast den icke-verbala 

kontakten som man inte får med i ljudinspelningarna. De transkriberade intervjuerna lästes igenom 

noggrant upprepade gånger. Därefter sorterades svaren efter återkommande kategorier (Johansson 

& Svedner 2010). Varje kategori som hittades skrevs upp för att sedan kunna användas i resultat 

och analysdelen. Ett exempel på en kategori var skada och sjukdom där var det elever som inte 

deltog i undervisningen på grund av att de var skadade, sjuka eller hade värk. En kategori under 

den andra frågeställningen kunde vara till exempel elevinflytande eller betyg. De olika kategorierna 

sammanställdes för att få en helhet och för att lättare kunna se det väsentliga i det insamlade 

materialet, utifrån studiens frågeställningar. När transkriberingarna organiserades användes 

färgkodning för de olika kategorierna, detta för att färgerna skulle hjälpa till att skilja på deltagarnas 

svar och få en så bra överblick som möjligt. Citat som var viktiga för studiens syfte och 

frågeställningar markerades. Några citat plockades ut och användes för att förtydliga de olika 

kategorierna i resultatdelen. 

 

Efter att resultatdelen var klar började analysen av resultatet utifrån motivationsteorierna som 

presenteras under teoretiskt perspektiv (Se kapitel 5). Varje teori gicks igenom en i taget och 

kategorierna tolkades i resultatdelen med hjälp dem. Olika kategorier från resultatet kunde 

förklaras med olika teorier och ibland kunde flera teorier förklara samma kategori från resultatet. I 

analysen presenteras analyserna av resultatet utifrån de olika motivationsteorierna.  

6.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2016) handlar begreppen validitet och reliabilitet oftast om trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet och dessa begrepp beskriver också att insamling och 

bearbetning av data har utförts på ett systematiskt och hederligt sätt. Validiteten är enligt Bell och 

Waters (2016) giltigheten, det vill säga om mätinstrument mäter det som man avser att mäta. 

Validiteten kan kontrolleras genom att intervjun sker genom direktkontakt (Denscombe 2018). 

Genom semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren förtydliga missuppfattningar och svara på 

frågor om något är oklart direkt för den som intervjuas (ibid.). Vid ett flertal tillfällen fick frågorna 

förklaras på ett annat sätt för att förtydliga för eleverna vad det var som menades. Det kunde vara 

att eleven inte förstod frågan helt eller att eleven började svara fast inte på det frågan var avsedd 

att svara på och då kunde den som intervjuade direkt gå in och förtydliga. Patel och Davidson 

(2011) menar att kvalitativa studier kännetecknas av stor variation och att det är svårt att finna 

entydiga regler för att uppnå̊ god kvalitet. Genom att däremot tydligt beskriva forskningsprocessen 
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kan validiteten stärkas. Därför har metoden i arbetet beskrivits tydligt och detaljerat för att läsaren 

ska få en så tydlig bild som möjligt av hur processen gått till. Denscombe (2018) förklarar att 

validiteten påverkas både av att rätt frågor ställs men även av att man erhåller rätt svar. Både 

noggrannheten och precisionen i empirin minskar om man får felaktiga svar. Felaktiga svar 

försöktes förhindras genom att direkt förtydliga för eleverna vad som menades med till exempel 

frågorna. Nackdelen med intervjuer kopplat till validiteten är att data baseras på vad människorna 

säger och behöver inte nödvändigtvis stämma överens med vad de faktiskt tänker (ibid.). Det här 

är inget som kunde kontrolleras utan studien får istället utgå ifrån förhoppningen av att eleverna 

var så ärliga som möjligt under intervjuerna. 

 

Reliabiliteten är istället tillförlitligheten, det vill säga ett mått på i vilken utsträckning ett instrument 

eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter (Bell & 

Waters). Enligt Denscombe (2018) påverkas tillförlitligheten vid semistrukturerade intervjuer 

genom att det är svårt att uppnå konsistens. Med tanke på det har ett stort elevantal intervjuats. 

Vidare menar han att forskaren blir väldigt knuten till forskningsinstrumentet vid kvalitativ 

forskning. Forskaren och datainsamlingen blir nästan samma del. Genom att datainsamlingen sker 

med hjälp av inspelningsinstrument gör det att eleverna som intervjuas får full uppmärksamhet. 

Transkriberingarna har sedan gjorts ordagrant för att på så sätt vara så noggranna som möjligt. 

Bryman (2016) skiljer på begreppen extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern reliabilitet 

innebär i hur stor utsträckning en undersökning kan upprepas. Det är som nämnt tidigare är att det 

är svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning. I en social miljö är det omöjligt att stanna 

upp och upprepa liknande repliker vilket i sin tur innebär att man inte får exakt samma resultat. 

Intern reliabilitet beskriver Bryman (2016) innebär att forskarna kommer överens om hur de ska 

tolka det de hör och ser. Kommunikation med varandra har varit central i den här studien för att få 

en gemensam bild över hur allt ska tolkas.  

6.7 Etik 

För studiens etiska aspekter har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer följts och 

informerats till eleverna och lärarna. Eleverna informerades om studiens syfte utifrån 

informationskravet. Enligt samtyckeskravet informerades eleverna om att de själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Allt deltagande i studien var frivilligt och därför informerades 

eleverna om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att det medför 

negativa följder. De fick även veta att det var frivilligt att svara på de enskilda frågorna det vill 



 27 
 

säga att man själv fick välja om man ville svara på frågorna eller inte Om studien hade varit av 

etiskt känslig karaktär skulle även samtycke från förälder/vårdnadshavare behövts  eftersom vissa 

elever var under 15 år. Resultatet har behandlats utifrån konfidentialitetskravet. Eleverna 

garanterades anonymitet i studien genom att deras namn byts ut till fiktiva namn. Andra obehöriga 

kommer inte heller att få tillgång till materialet. Nyttjandekravet gör att de insamlade uppgifterna 

endast kommer att användas för den här studien (ibid.). Innan intervjuerna tillfrågades eleverna om 

tillåtelse att göra ljudinspelningar. Om eleverna inte gick med på det fördes istället anteckningar. 

För att göra ljudinspelningar krävs att intervjupersonerna tillåter det (Patel & Davidsson 2011). 

Eleverna informerades även om att ingen annan skulle lyssna på inspelningarna, att det enbart 

skulle användas i studiens syfte samt att de skulle tas bort när studien var genomförd.  
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7. Resultat 

I resultatdelen presenteras deltagarnas svar utifrån studiens två frågeställningar i olika kategorier. 

Exempel på dessa kategorier kan vara förmåga, skada och sjukdom, lathet, elevinflytande och 

betyg. Någon värdering har inte lagts i kön utan deltagarna i studien har namngetts till Elev 1, Elev 

2, Elev 3, Elev 4 och så vidare. Citat används för att förtydliga de olika kategorierna. 

7.1 Orsaker bakom frånvaro och lågt deltagande på lektionerna 

Här presenteras resultaten som är kopplade till studiens första frågeställning. 

Resultatredovisningen är strukturerad efter de identifierade kategorierna som används som 

underrubriker.  

 

Förmåga 

Eleverna tar upp många olika faktorer angående varför de inte är med och deltar i undervisningen 

som är kopplade till deras förmåga. Det kan till exempel vara att eleverna känner sig uttittade när 

de genomför olika aktiviteter i undervisningen. Framför allt flickorna upplever att de känner sig 

uttittade och då riskerar att skämma ut sig. En av eleverna uttrycker sig så här: 

 

Det har typ varit att jag inte vill vara med på någonting, jag vet inte, det är så här konstigt. (Vill du 

berätta?) Ja, det var typ såhär med klassen, ja det var såhär lite mobbning och så för man ville inte 

vara med för man ville inte skämma ut sig. (Elev 6) 

 

I tävlingsmoment kan eleverna känna att de inte är tillräckligt bra och att de då bara känner sig i 

vägen för de andra klasskamraterna. Eleverna förklarar också att de ibland inte vill vara med för 

att de känner sig rädda för att andra elever ska kommentera deras prestationer. Det är framför allt i 

tävlingsmoment som eleverna tar upp rädslan. Några elever tar även upp att det är jobbigt när man 

jämför sig med varandra, att det då gör att man känner sig väldigt dålig. 

 

Alltså det är verkligen så att det är att man är rädd för att folk ska lägga någon kommentar, att man 

är rädd för att man ska prestera dåligt och någon bli sur eller ledsen eller så för att man inte vann 

typ. (Elev 4) 

 

Enligt eleverna kan upplevelserna av undervisningen variera beroende på hurdan klassen är. Någon 

elev tar till exempel upp att den nuvarande känns väldigt bra jämfört med en tidigare klass där 

eleverna inte ville vara med i undervisningen i idrott och hälsa då det förekom mobbning på 
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lektionerna. Elev 7 berättar lite om tidigare upplevelser av deltagande i ämnet från elevens förra 

skola. Där hade pojkarna varit väldigt elaka mot flickorna samtidigt som pojkarna enligt eleven 

fick privileges. Eleven förklarar att det resulterade i att de fejkade skador och lappar från 

föräldrarna för att slippa vara med i undervisningen. 

 

Jag vill prestera bra och om jag inte gör det, mår jag dåligt. Och det är också liksom vilken klass 

man går i och, till exempel min gamla klass då kände jag inte alls så, jag kunde göra vad jag ville. 

Jag kunde göra den dummaste saken och det var ändå okej. (Elev 4) 

 

En avgörande faktor för att delta i undervisningen för ett par elever var bollrädsla och att man 

upplevde sig själv ha väldigt låg förmåga i ett visst område. Det kunde också vara att eleven inte 

kände sig som en “idrottstyp”. En elev tar till exempel upp att hen ogillar gymnastik eftersom 

eleven är stel som en pinne. En annan tar upp att hen grovt hatar ämnet för att det inte varit den 

elevens grej. 

 

Alla år innan har jag hatat idrott, grovt hatat det. Om man bortser från dans, dans har jag alltid varit 

jätte bra på, men annars har jag verkligen ogillat idrottsämnet starkt. (Hur kommer det sig?) Det är 

bara idrott har aldrig varit min grej, jag har varit mer för de estetiska ämnena, typ bild och musik 

och så. Så idrott har aldrig varit min grej, så jag har aldrig varit bra på det så det har blivit att jag 

ogillat det. (Elev 17) 

 

Skada och sjukdom 

Många av eleverna är inte med på lektionerna i idrott och hälsa på grund av sjukdom eller skada. 

Det kan vara allt ifrån att de har ont i halsen eller mår illa till att de har skadat ryggen, knäna, foten 

eller handen. En elev svarar till exempel “Jag blev påkörd av en lastbil för några veckor sedan så 

att jag får rehab på sjukhuset. Det var för 5-6 veckor sedan så därför kan jag inte delta.” (Elev 12). 

Eleverna som är sjuka och skadade är inte ombytta utan sitter antingen vid sidan om eller får de 

ibland gå en liten promenad. En elev menar att läraren försöker få eleverna att delta även om de är 

skadade. Eleven förklarar så här:  

 

Eller om man är skadad, som jag är nu, då säger han antingen kan du testa vara med så mycket du 

bara kan. Om man har lite ont i armen eller sträckt sig, försök så mycket du kan. Sen om man behöver 

vila så säger han gå och sätt dig. (Elev 11) 
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Omklädningsrum 

De flesta elever anser inte att omklädningsrummen har någon betydelse för att man ska delta på 

lektionerna i idrott och hälsa men många påpekar också att det kan vara vissa som känner sig 

obekväma och inte gillar att byta om inför andra.  

 

Alltså det kan vara folk som inte gillar att byta om inför folk och så känner dem att de inte vill göra 

det här och så är de inte med, så det kan vara det. (Om man hade fått chansen att byta om lite privat, 

hade fler deltagit då tror du?) Ja, det tror jag. (Elev 5) 

 

En elev som inte är ombytt för lektionen säger att hen inte alltid deltar i undervisningen när det är 

väldigt fysiskt ansträngande som till exempel beep-test. Eleven byter inte om inför lektionerna och 

deltar bara ibland och då utan att anstränga sig för mycket. På frågan om vad hen tycker är 

obekvämt med undervisningen i idrott och hälsa så svarar hen följande “Jag tror att det kan vara 

omklädningsrummen som de är, så det är mest yttre faktorer. Jag är icke-binär så det finns inget 

omklädningsrum för det finns bara för tjejer och bara för killar.” (Elev 8). Enligt eleven skulle hen 

delta om det fanns omklädningsmöjligheter för hen. 

 

Lathet 

Lathet är enligt eleverna en av de största orsakerna till varför de inte är med och deltar i 

undervisningen. När eleverna får svara på vad de tror kan vara vanliga orsaker till att elever inte är 

med på idrottslektionerna menar flera att det kan vara att man inte orkar packa med kläder eller till 

exempel att man inte orkar göra fysiska aktiviteter och inte vill bli svettiga. “De kanske inte orkar 

göra fysiska aktiviteter och därför inte vill vara med och det är därför de skippar och drar till något 

annat ställe.” (Elev 8). Eller som en annan elev förklarar: “Lathet. Det är oftast en (...) den största 

anledningen till att folk inte är med.” (Elev 3) Enligt eleverna kan det också vara så att vissa elever 

sitter vid sidan om för att de vill vara “coola”.  

 

Glömt kläder 

I vissa fall deltar inte eleverna för att de har glömt idrottskläder. Det kan vara att de tappat bort 

kläder eller att de glömt att ta med kläderna till skolan. En elev svarar: “Asså, det är såhär, jag 

deltar oftast, det är bara att ibland så om det är typ att man har glömt kläder och så.” (Elev 6). 

Eleverna menar att de oftast får vara med på lektionerna ändå, trots att de inte är ombytta. De får i 

alla fall vara med och delta i den mån det går. En av eleverna får dock frånvaro på grund av att man 
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inte är ombytt och uttrycker sig följande: “Asså, jag har ju deltagit i alla, men jag har fått ganska 

mycket frånvaro för jag inte varit ombytt, för jag slarvade bort mina idrottsbyxor.” (Elev 7). 

 

Bristande syfte 

Några elever deltar inte i undervisningen på grund av att de inte förstår vad syftet med lektionerna 

och innehållet i undervisningen är. De har svårt att se meningen med en del aktiviteter och upplever 

att vissa områden och aktiviteter inte ger dem någonting alls. Några pojkar tycker till exempel att 

gymnastik och dans är exempel på sådana aktiviteter. En av pojkarna uttrycker sig följande: “Det 

är gymnastik eller dans…. Jag tycker inte det är roligt att dansa överhuvudtaget, det ger inte mig 

någonting alls.” (Elev 11). En av flickorna förstår inte syftet med innebandy och svarar: “Det är 

verkligen så här nej...men det är bara att man ska hålla i en klubba och sedan skjuta iväg en boll 

och sedan hoppas att den kommer tillbaka, så jag fattar inte grejen.” (Elev 4). 

7.2 Faktorer som ökar motivationen för deltagande 

Här presenteras resultaten och de kategorier som är kopplade till studiens andra frågeställning. 

 

Elevinflytande 

Majoriteten av eleverna menar att motivationen till att delta på lektionerna skulle öka om de skulle 

få vara med och påverka lektionsinnehållet, lektionsupplägget eller i alla fall få önska aktivitet. 

Några få elever trodde att ett ökat elevinflytande inte skulle öka deltagandet på grund av antingen 

att det skulle bli kaos eller för att det skulle bli fotboll eller innebandy vilket eleven i fråga inte vill 

vara med på. En elev som ogillar dans väldigt mycket på grund av att eleven anser att dansen inte 

ger något tar upp att elevinflytande över upplägget skulle kunna påverka elevens inställning till 

momentet. Eleven förklarar att läraren ofta visar och att eleverna sedan ska göra likadant. Om 

eleverna skulle fått bestämma mer skulle eleven i fråga valt att arbeta gruppvis med en egen dans. 

Eleven förklarar det så här på frågan om hen skulle vilja få bestämma mer i undervisningen:   

 

Ja lite mer. I så fall typ inom dansen att man kan få gå i en grupp och sedan bestämmer man dansen 

själv. För nu är det oftast han visar, sedan ska vi göra det och sedan sätter han betyg på det. Att vi 

kan göra vår egen i en grupp och visa upp istället. (Tror du att det skulle göra att dansområdet blir 

roligare?) Ja, fler skulle tycka det, för då kan de göra det som de tycker är roligt, vad dem känner 

inom dansen, vad dem tycker är dans, istället för att xxx (läraren) ska visa allt och sedan ska vi göra 

samma saker i en grupp. (Elev 11) 
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Det är delade meningar i fråga om eleverna får vara delaktiga i valet av undervisningens innehåll. 

Några anser att de inte har så stort inflytande över undervisningen utan att det bara händer ytterst 

sällan när de till exempel ska ha någon lek. Oftast är det också enligt intervjuerna om det finns 

någon tid kvar i slutet av lektionen så brukar eleverna få välja något. Andra elever menar att de får 

vara med och bestämma ofta men då i fråga om vilken lek de ska köra eller om klassen önskat att 

spela till exempel handboll eller fotboll så menar eleverna att lärarna ibland brukar ordna en lektion 

där de kan spela det.  

 

Nej, nej...det är inte så att vi får bestämma något, eller vara med och bestämma. (Hade du önskat att 

ni skulle få vara med och bestämma mer?) Ja, ifall (...) det kan ju vara att det är något jag inte gillar, 

men om man får vara med och bestämma så kanske det blir roligare, och att man vill lära sig. (Elev 

5) 

 

Några elever förklarar att det ofta är personer som spelar till exempel fotboll som får bestämma 

innehåll och att det då leder till att det aldrig blir ett innehåll som någon eller några få elever i 

klassen vill ha. De menar att det inte är rättvist utan att man som elev borde få komma med förslag 

till läraren och få förslaget igenom trots att majoriteten av klassen inte vill det. “Man kan ju inte 

vara en som älskar gymnastik, eller tre fyra stycken och resten vill spela fotboll hela tiden, då blir 

det fotboll varenda lektion liksom och de får bara stå med liksom utan att det blir lite jämt oavsett 

om man inte är lika många. “ (Elev 12) 

 

Lektionens upplägg och innehåll 

Många elever tar upp att lektionsinnehållet skulle kunna påverka deras motivation till deltagande 

och framför allt till att delta mer aktivt i undervisningen. Återkommande som eleverna tar upp är 

att lekar och bollsporter skulle öka deras motivation. Eleverna poängterar ut att lekarna är roliga 

när de inte är kopplade till något tävlingssammanhang. Någon enstaka elev anser dock att 

tävlingsmoment ökar motivationen för deltagande och en annan elev tar upp att lekar är onödigt då 

det inte går ut på något. Några elever anser att motivationen skulle öka om de fick arbeta med mer 

individuella aktiviteter som till exempel styrketräning i gymmet och vissa anser att 

lektionsinnehållet borde vara mycket mer varierat. “Det är väl lite tråkigt att göra samma sak hela 

tiden. Det hade varit roligare med lite mer varierat.” (Elev 10) 

 

Eleverna berättar att aktiviteter eller idrotter som inte är så vanliga är de bästa med tanke på att de 

flesta då börjar på ungefär samma nivå jämfört med när eleverna till exempel spelar fotboll eller 
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handboll som många av eleverna håller på med på fritiden. När eleverna får arbeta med ovanliga 

idrotter i undervisningen känner de sig mer trygga och inte heller lika pressade. En elev förklarar 

så här: 

 

Det brukar vara roligare att köra sådana sporter som inte alla kan, eller som få kan. Som typ såhär 

frisebeegolf eller så det brukar vi också ha som bollsport och det är också en sån som man inte kan 

jätte bra på, så dem är ju roligare att köra, både för att de är annorlunda, att vi inte brukar köra dem 

och att alla börjar på samma nivå så det känns lite mer tryggare. För när vi spelar såhär fotboll eller 

handboll och det är ändå en del i klassen som går på de sporterna, och då brukar de vara så att de 

bara är de som spelar och vi som inte går eller som inte kan hamnar lite i skymundan och hamnar 

längst bak på planen och får bollen, om den råkar hamna hos oss. (Elev 17) 

 

Att få hålla på med idrotter som man är bra på är något som flera elever tar upp i intervjuerna. 

Eleverna upplever då en trygghet i undervisningens innehåll. Elev 4 formulerar sig så här i intervjun 

när eleven ska beskriva en lektion som hen deltar i:  

 

Basket tycker jag är jätte kul, att det liksom roligt att typ skratta. Så det är en bra lektion tycker jag. 

(Varför tror du att det är just basket?) Jag vet inte, jag har alltid gillat basket. Det är ändå något jag 

är bra på, det är ändå något jag kan, det är något jag alltid typ har gjort med min pappa. Det är 

trygghet att spela basket. Sedan har jag gått i basket, bara 1 år sedan. Jag har haft för lite tid, då så 

slutade jag i basket. Men det är ändå kul, det blir enkelt. Man har en trygghet med det. (Elev 4) 

 

Vad gäller helklass eller mindre grupper har eleverna olika åsikter om vad som är bäst. Några 

förespråkar helklass då det gör att man lättare försvinner in i mängden vilket gör att risken för att 

göra bort sig minskar medan andra föredrar mindre grupper med nära vänner. “Helklass tycker jag 

nog ändå är bäst för då, (...) om det är typ fotboll eller så, så för mig som inte är bra på sport så 

hamnar jag i skymundan så då är det ingen som ser mig göra misstag, lite så tänker jag.” (Elev 17). 

En annan elev uttrycker sig såhär: “Om det är fysiska aktiviteter så vill jag att det ska vara större 

grupper. Annars skulle det vara om man var i en liten grupp med bara nära vänner men det går ju 

inte.” (Elev 14). Enligt vissa elever kan lärarens förberedelser påverka motivationen. Genom att 

undervisningen är bättre planerad och inte bara spontan blir lektionerna bättre. Några elever ansåg 

också att de olika momenten i undervisningen borde sträcka sig över en längre tid för att det ska 

kännas meningsfullt. 
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Betyg 

En motiverande aspekt för eleverna är betyget. De känner att det är viktigt att de får ett bra betyg i 

ämnet idrott och hälsa. En del elever tänker inte alltid på betyget men känner ändå att det är viktigt 

för att dem i framtiden ska kunna komma in på det gymnasiet man vill. En elev uttrycker sig 

följande: “Det är viktigt tycker jag, det är kanske inte det jag tänker på direkt men man har kul och 

så. (Varför är det viktigt?) För att man ska kunna komma in på det gymnasiet man vill och så.” 

(Elev 2) 

 

En annan elev tycker att betyget är viktigt för att föräldrarna ska bli nöjda och svarar: 

 

Jätteviktigt. (Varför?) Jag har en pappa som tycker det är jätteviktigt, det gör väl de flesta men han 

hjälper mig jättemycket hemma och så, och han är väldigt idrottsintresserad och hållit på med idrott 

hela livet men han har inte kunnat träna på samma sätt länge för han har varit sjuk så då vill väl jag 

ta hans plats lite och då vill jag visa att jag också kan. (Elev 18) 

 

En av eleverna bryr sig inte så mycket om betyget, så länge hen inte får F så är hen nöjd. Eleven 

tycker att andra saker är viktigare och svarar följande:  

 

Skit samma i betyget, vad som än händer, så länge du har kärlek typ. Så det har ändå varit det som 

typ gått först, jag tar alltid tjejerna i klassen och vännerna i första hand, före betygen. För det tar jag 

sen, för ett liv är viktigare än ett betyg. (Elev 4) 

 

Lärarna 

Majoriteten av eleverna upplever att deras lärare motiverar de till att delta på lektionerna i idrott 

och hälsa och att de tycker att det är bra. De flesta elever menar att lärarna försöker få de att delta 

på lektionen genom att exempelvis pusha och peppa dem för att få dem att ändra inställning till 

undervisningen. Är det så att eleverna är skadade så försöker lärarna komma med andra lösningar 

så att samtliga elever ändå kan vara delaktiga trots förhinder. En av elevernas uppfattning till hur 

lärarna motiverar eleverna är följande: “Till exempel när man sitter bredvid och man inte är med, 

så kommer han fram till en och frågar vad det är och varför man inte är med, så försöker han 

hjälpa en och uppmuntra en till att vara med.” (Elev 3). En annan elev förklarar så här: 

 

Om det är så att jag inte är med bara för att jag inte vill, så säger han att du kan väl göra lite, det blir 

roligt eller så försöker han göra extra, att jag kan få om vi kör till exempel basket och att jag inte vill 

vara med på match för jag vet att jag inte kommer få bollen så får jag en egen korg att skjuta på. 

(Elev 17) 
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Även om majoriteten tycker att det är positivt att lärarna försöker motivera dem till att delta 

upplever inte alla att det påverkar deras deltagande. En elev anser att det är lärarens jobb att 

motivera och att det inte spelar så stor roll för just den eleven. Eleven menar att det inte påverkar 

hen personligen men däremot att det kanske kan påverka några andra positivt. Alla eleverna 

upplever inte heller att lärarna motiverar dem när de inte är med på lektionerna. En av eleverna 

menar att läraren istället lägger fokus på de elever som är med på lektionen och glömmer bort de 

som inte är med och upplever inte att läraren motiverar så mycket. En elev upplever inte att läraren 

motiverar eleven till att delta på lektionerna i idrott och hälsa och uttrycker sig: 

 

Nej, han bryr sig inte så mycket, så det är ganska tråkigt tycker jag. (På vilket sätt bryr han sig inte?) 

Nämen, till exempel om jag är med frågar han efter att lektionen är slut varför jag inte har varit med 

och säger att jag har ont i knäna och inte kan vara med så säger han bara okej och går därifrån. Han 

bryr sig inte, han tycker bara om de som är bäst i idrott och hälsa. (Elev 15) 

7.3 Sammanfattning av resultatet 

De faktorer som orsakar frånvaro eller lågt deltagande på lektionerna i idrott och hälsa är förmåga, 

sjukdom eller skada, lathet, glömt kläder, omklädningsrum och bristande syfte. Resultatet visar att 

det var många elever som inte deltar på lektionerna på grund av deras förmåga och osäkerhet. Det 

kan vara att de känner sig uttittade när de ska genomföra olika övningar och aktiviteter. De kan 

också bero på att de känner rädsla för att de är rädda att de övriga i klassen ska kommentera deras 

prestationer, speciellt i tävlingsmoment. Resultatet visar också att frånvaro och lågt deltagande kan 

bero på att man är sjuk eller skadad, att man glömt kläder eller på grund av allmän lathet. En del 

elever menar att omklädningsrummet också är en orsak till varför man inte deltar på lektionerna, 

det är exempelvis många som inte vill byta om inför andra. Bristande syfte var också en orsak. 

Eleverna förstår inte syftet med lektionen vilket i sin tur resulterar i bristande motivation och lågt 

deltagande på lektionerna i ämnet idrott och hälsa.  

 

De faktorer som enligt eleverna hade ökat delaktigheten på lektionerna och därmed elevernas 

motivation är elevinflytande, lektionens upplägg och innehåll, betyg samt lärarna. Det är många 

elever som menar att mer elevinflytande hade påverkat deras deltagande på lektionerna. Om 

eleverna hade fått vara med och önska och påverka innehållet på lektionerna hade deras motivation 

ökat. En del menar dock att om eleverna hade fått vara med och bestämma mer hade det bara 

resulterat i mer kaos på lektionerna. Det är många elever som tar upp att lektionsinnehållet hade 
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påverkat deras motivation till deltagande. Lekar och bollsporter visade sig vara populära och skulle 

därmed öka elevernas motivation. En del elever anser att lektionsinnehållet borde vara mer varierat 

än vad det är idag och vissa vill gärna arbeta mer individuellt på lektionerna.  

 

En annan viktig och motiverande faktor för eleverna är betyget. Många elever påpekar att det är 

för betygets skull som de deltar på lektionerna i idrott och hälsa. De vill få bra betyg för föräldrarnas 

skull eller för att de ska få möjligheten att komma in på det gymnasiet som de själva vill. 

Avslutningsvis visar resultatet att lärarna också är en motiverande faktor för eleverna. Många 

elever menar att lärarna alltid försöker peppa dem till att delta på lektionerna och därmed ändra 

eleverna inställning till det positiva. Om eleverna inte kan utföra vissa övningar eller aktiviteter på 

grund av skada så kommer lärarna ofta med andra alternativ eller förslag så att de kan vara med 

ändå. Å andra sidan håller inte alla elever med om detta. Vissa menar att det är lärarens uppgift att 

motivera men att det inte påverkar deras deltagande på lektionerna.  
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8. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten utifrån det valda teoretiska perspektivet med olika 

motivationsteorier. Elevernas svar har tolkats och analyserats utifrån självbestämmandeteorin med 

inre och yttre motivation samt amotivation, prestationsmotivation och avslutningsvis attributioner.  

 

Självbestämmandeteorin 

Deci och Ryan (2000a) förklarar att självbestämmandeteorin är grundad i att varje individs 

motivation är bunden till individens möjlighet att bestämma. Elevinflytande var en framträdande 

faktor för att elevernas motivation för deltagande skulle öka. Resultatet visade att eleverna ville 

vara med och bestämma mer över upplägg och innehåll i undervisningen och att de ansåg att det 

då skulle öka delaktigheten på lektionerna. Deci och Ryan (2000a) förklarar att om eleverna får 

vara med och bestämma över undervisningen och ha inflytande på lektionen så ökar även 

sannolikheten för att eleven kommer fortsätta med den pågående aktiviteten. Resultatet visade dock 

att inte alla elever ansåg att elevinflytande skulle påverka deltagandet.  

 

Inre motivation 

Den inre motivationen som är en del av självbestämmandeteorin menar Deci och Ryan (2000a) är 

att man gör något för att man tycker att det är roligt och eleven i detta fallet känner inte någon press 

till att utföra aktiviteten. Något som motiverar eleverna att delta i undervisningen enligt resultatet 

var lektionsinnehållet, i många fall var det bollspel och lekar som var högst rankade men också 

ovanliga aktiviteter som inte utövas så ofta på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. De elever som 

nämnde bollspel som en favoritaktivitet utövar det på fritiden och visar därmed ett intresse för det 

på lektionerna och känner glädje till det. De eleverna har en inre motivation.  I det stora hela handlar 

inre motivation om något man är bra på och känner att man behärskar (Deci & Ryan 20001). Deci 

och Ryan (2000b) beskriver att inre motivation på en motivationsskala är det sista steget om man 

jämför amotivation och yttre motivation. Det innebär att när eleven har uppnått en känsla av inre 

motivation så har den eleven också störst chans att lära sig nya saker eftersom hen känner glädje 

och intresse i den specifika aktiviteten. Att eleven ska känna ett livslångt intresse ökar också med 

inre motivation jämfört med yttre motivation och amotivation. Sammanfattningsvis känner 

eleverna enligt resultatet inre motivation när de utför någon aktivitet som de tycker om, känner att 

de är bra på och som de utövar på fritiden och har gjort under en längre tid.  
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Yttre motivation 

Något som motiverar eleverna till att delta i undervisningen enligt resultatet var betygen. Deci och 

Ryan (1985) förklarar att en individ som har yttre motivation drivs av materiella eller sociala 

belöningar vilket i det här fallet kan vara betyg. Eleverna deltar i undervisningen för att de vill få 

ett bra betyg. Betyg som yttre motivation kan man förstå genom Deci och Ryans (1985) olika 

begrepp om yttre motivation. Deci och Ryan (1985) använder sig av begreppet yttre reglering 

vilket innebär att betyg kan betraktas som externa belöningar och att det är anledningen till varför 

man deltar i undervisningen. I resultatet visade det sig att föräldrarna också kunde ha påverkan på 

elevernas deltagande. Deci och Ryan (1985) tar upp att yttre reglering antingen kan vara att man 

deltar för att få en extern belöning eller för att undvika extern bestraffning. Föräldrarna skulle 

kunna vara båda delarna. Antingen att eleverna får extern belöning i form av till exempel beröm 

av något slag eller kan det vara att eleven vill undvika extern bestraffning som till exempel 

föräldrarnas besvikelse över elevens deltagande. Att föräldrarna har en påverkan på elevernas 

deltagande i undervisningen skulle också kunna förstås genom introjicerad kontroll. Enligt Deci 

och Ryan (1985) syftar begreppet på att individen känner sig tvingad eller pressad till att delta. Om 

individen inte deltar skapar det till exempel skuldkänslor. Här skulle skuldkänslorna kunna vara en 

följd av att föräldrarna skulle bli besvikna antingen över betyget eller över att eleverna inte deltar. 

Eleven deltar i undervisningen och försöker få ett bra betyg även om hen inte vill utan bara för att 

inte få skuldkänslor. 

 

Att eleverna strävar efter bra betyg kan även förstås genom begreppet identifierad reglering. Deci 

och Ryan (1985) menar att identifierad reglering är att man gör något för att personen är medveten 

om att det kommer leda till en positiv effekt eller ett mål. Här kan målet och den positiva effekten 

för några vara betyget i sig men det kan också vara att betyget leder till att man kan komma in på 

den utbildning man vill. Flera elever tog upp att betyget var viktigt för att de skulle komma in på 

det gymnasium de ville. Även om eleverna inte tycker att det är roligt eller meningsfullt i stunden 

vet de att det kommer leda till något bra i framtiden. 

 

Några elever tar upp att en orsak till varför eleverna inte är med och deltar i undervisningen kan 

vara för att man inte är en idrottstyp eller att man vill sitta vid sidan om för att vara cool. Deci och 

Ryan (1985) förklarar att begreppet integrerad reglering är när individen genomför något bara för 

att andra i omgivningen ställer krav på det. Att en elev inte känner sig som en idrottstyp och till 

följd av det inte vill vara med och delta i undervisningen kan ses som en följd av omgivningens 
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syn på personen och vad som innebär att vara en idrottstyp. Detsamma gäller vad omgivningen ser 

som coolt.  

 

För många elever kunde läraren vara en faktor som ökade deltagandet. Att läraren uppmuntrar och 

försöker motivera eleverna till att delta kan ses som en typ av yttre motivering. 

 

Amotivation 

Många av resultatets kategorier kan kopplas till amotivation. Deci och Ryan (2000a) förklarar 

exempelvis att en amotiverad elev har svårt att se syftet med aktiviteten. I resultatet visade det sig 

att några elever inte ville delta i undervisningen då de hade svårt att se meningen med en del 

aktiviteter som till exempel innebandy eller dans. Eleverna kunde också uppleva att en del områden 

och aktiviteter i undervisningen inte gav dem någonting alls. Enligt Deci och Ryan (2000a) kan 

amotivationen också vara ett resultat av att man inte känner sig kompetent att utföra aktiviteten. I 

resultatet visade det sig att många elever känner att de inte är tillräckligt bra och att det då kan leda 

till att de antingen är i vägen eller att de riskerar att skämma ut sig. Att eleverna inte känner sig 

tillräckligt bra leder alltså till att de känner att deltagandet inte kommer sluta i ett önskat resultat 

vilket Deci och Ryan (ibid.) förklarar kan bli ett resultat till följd av att man känner att man inte är 

tillräckligt bra. Att eleverna inte vill delta på grund av deras upplevelse av brist på förmåga kan 

även kopplas till Vallerands (2007) olika kategorier och då framför allt den första kategorin som 

fokuserar på att man inte känner att man har förmågan som krävs för att uppnå målet. I den andra 

frågeställningen tog eleverna upp att de gärna har idrotter och aktiviteter som de är bra på. Det 

visar på att motivationen ökar när de gör något där de vet att de klarar av det fysiskt precis som 

Vallerand (2007) skriver. Risken som skulle kunna uppstå när eleverna gör något som de redan är 

bra på är att det blir för enkelt och att det skulle kunna leda till amotivation enligt Vallerands (2007) 

kategorier. Det är däremot inget som visade sig i resultatet. Eleverna gör hellre aktiviteter i 

undervisningen som de är bra på än aktiviteter som de känner sig dåliga på.  

 

En av resultatets kategorier var att eleverna glömt kläder. Det kan finnas flera olika anledningar till 

varför eleverna glömt kläder men en anledning skulle kunna vara kopplat till amotivation. Eleven 

har då en sådan brist på motivation att man inte ens packar med kläder. Det skulle kunna vara 

kopplat till Vallerands (2007) fjärde kategori som tar upp hjälplöshet. I den kategorin ser eleven 

sin insats som betydelselös. 
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Prestationsmotivation 

En del av resultatets kategorier kan kopplas till prestationsmotivation. Enligt Weiner (1986) 

handlar prestationsmotivation om betydelsen av framgång eller misslyckande i olika aktiviteter. 

Det handlar bland annat om rädslan för att misslyckas men också om viljan att lyckas. Det som 

påverkar elevens motivation till att engagera sig i en aktivitet är kompetensen och den egna 

förmågan till aktiviteten. Weiner (1986) menar att en för svår uppgift för eleven tenderar att 

undvikas på grund av rädslan att misslyckas samtidigt som en för lätt uppgift gärna undviks på 

grund av att det inte är tillräckligt utmanande för eleven. I resultatet visade det sig att flera elever 

kände rädsla för att misslyckas. Det kunde vara att de kände sig uttittade och riskerade att skämma 

ut sig och därför valde de istället att inte delta i aktiviteten. Resultatet visade att en del elever känner 

att de inte är tillräckligt bra under tävlingsmoment utan känner sig bara i vägen. Samtidigt vill de 

inte delta för att de känner rädsla att de andra eleverna ska kommentera deras prestationer och 

skratta åt dem. En del elever känner att de inte är idrottsmänniskor och därmed upplever att de har 

en låg förmåga i ett visst område eller en specifik aktivitet och resulterar därför i lågt deltagande 

på lektionerna i ämnet idrott och hälsa.  

 

Nicholls (1984) förklarar att en viktig aspekt i teorin är att man i varje enskild individ, i detta fallet 

elev ser skillnader gällande misslyckande och framgångar beroende på vilka prestationsmål de har. 

Prestationsmålen formar individerna i olika prestationssituationer beroende på vilken nivå de väljer 

att lägga sig på samt hur de reagerar i olika prestationsresultat. I resultatet visar det sig att en del 

elever känner sig mer bekväma när de på lektionerna utövar ovanliga idrotter, eftersom samtliga 

elever då börjar på samma nivå. Det resulterar i att rädslan att misslyckas och skämma ut sig 

minskar och de kan istället fokusera på aktiviteten.  

 

Attributioner 

Weiner (1985;2000) beskriver attribution som en motivation när eleverna själva förstår sin 

omgivning och sig själva, det är då de blir motiverade. Samtidigt som eleverna motiveras när de 

själva förstår faktorerna eller orsakerna som leder till framgång eller misslyckande. De tre 

orsakerna delas in i tre olika kategorier; plats, kontroll och stabilitet (Weiner 2000). Den andra 

kategorin kontroll kan kopplas samman med resultatets kategori lektionsupplägg och innehåll som 

eleverna menar har en stor inverkan gällande deltagandet. Enligt Weiner (2000) handlar kontroll 

om något som eleverna själva kan kontrollera, det kan exempelvis vara ansträngning eller strategi. 

En del elever menar att motivationen skulle öka om de fick arbeta mer individuellt, kan vara 

aktiviteter som exempelvis styrketräning i gymmet eftersom de då känner kontroll över situationen. 
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Den tredje kategorin stabilitet som Weiner (2000) beskriver handlar om hur pass stabil en orsak är 

över en tid. Den orsak som är stabil kommer med största sannolikhet att ske igen, oavsett om det 

handlar om bristande ansträngning/inställning eller begåvning. En kategori som går att koppla till 

stabilitet är förmåga. Ett exempel är att ämnet inte varit elevens ‘’grej’’ och att hen känt sig dålig 

i ämnet vilket har resulterat i att hen inte gillar ämnet och inte känner sig motiverad.  

8.1 Sammanfattning utifrån frågeställningarna 

Flera av teorierna kunde användas för att analysera vilka orsaker som låg bakom varför eleverna 

var frånvarande eller lågt deltagande på lektionerna enligt den första frågeställningen. Det var dels 

kategorin förmåga som kunde kopplas till prestationsmotivation. Eleverna var rädda för att 

misslyckas och ville därför inte delta. Prestationsmotivation grundar sig i kompetensen och den 

egna förmågan till en viss aktivitet och handlar om viljan att lyckas eller rädslan att förlora. Dels 

var det amotivation som kunde kopplas till att eleverna inte ville delta på grund av att de inte såg 

något syfte med aktiviteterna. Att eleverna inte ville delta på grund av att de inte kände sig 

tillräckligt bra kunde också kopplas till amotivation eftersom det enligt Deci och Ryan (2000a) inte 

skulle leda till ett önskat resultat. Amotivationen kunde även kopplas till att eleverna glömt kläder. 

Att eleverna då hade en sådan brist på motivation att de inte ens packar med kläder. I kategorin 

förmåga tog några elever upp att innehållet inte var deras “grej” vilket kunde kopplas till 

attributioner och då Weiners (2000) kategori stabilitet. Att en orsak som är stabil kommer 

förmodligen ske igen.  

 

De olika faktorerna som eleverna ansåg skulle kunna öka deras motivation för att delta enligt den 

andra frågeställningen kunde analyseras med hjälp av självbestämmandeteorin, inre motivation, 

yttre motivation, prestationsmotivation samt attributioner. Elevinflytande var en betydande faktor 

för deltagandet vilket kunde kopplas till självbestämmandeteorin vilken grundar sig i att 

motivationen är bunden till individens möjlighet att bestämma. För att öka motivationen för 

deltagande på lektionerna ville några elever göra något som de tycker är roligt vilket kan ses som 

inre motivation. Att eleverna deltog i undervisningen på grund av betyg, föräldrarna eller läraren 

kunde istället kopplas till att eleverna motiveras av externa belöningar enligt yttre motivation. 

Enligt eleverna skulle deltagandet öka om de fick utöva ovanliga idrotter eftersom de får börja på 

samma nivå. Enligt prestationsmotivation blir viljan att vinna här större än rädslan för att 

misslyckas. Om eleverna skulle få jobba mer individuellt menade några elever att motivationen 
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skulle öka. Faktorn kunde kopplas till Weiners (2000) kategori kontroll som handlar om att 

eleverna själva kan kontrollera situationer. 
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9. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten i förhållande till studiens bakgrund och tidigare forskning. Här 

förs även en metoddiskussion och i slutet presenteras slutsatser och förslag på vidare forskning. 

9.1 Orsaker bakom frånvaro och lågt deltagande på lektionerna 

Resultatet i studien visade att det fanns många elever som inte ville vara med i undervisningen på 

grund av att de till exempel kände sig uttittade och för att de inte ville skämma ut sig. Både Åström 

(2010) och Wery och Thomson (2013) har visat att elever kan må dåligt och känna obehag över att 

behöva visa övningar inför andra. En möjlig förklaring till varför eleverna är rädda för att skämma 

ut sig skulle kunna vara det som Wery och Thomson (2013) nämnde i sin studie, att eleverna inte 

vill bli utsatta för negativa kommentarer. Enligt resultatet i studien var det några elever som sa att 

de var rädda för att någon skulle lägga en kommentar. Annars kan det vara som Deci och Ryan tar 

upp (2000a) att det är kopplat till att de känner att de inte har förmågan att nå det resultat de önskar. 

 

Det var särskilt i tävlingsmoment som eleverna i den här studien kände obehag inför. Orsaken till 

det skulle kunna vara som Wery och Thomson (2013) visade i sin studie att elever som upprepade 

gånger misslyckas ofta får se sina klasskompisar lyckas och att det kan leda till att eleven tappar 

motivationen och istället försöker undvika situationen. Eleverna i den här studien nämnde till 

exempel att de kunde känna sig i vägen för andra. Att det var särskilt i tävlingsmoment som 

eleverna kände obehag inför överensstämmer med flera tidigare studier (Bernstein, Philips & 

Silverman 2011; Halvari, Skjesol & Bagøien 2011). Bernstein, Philips och Silverman (2011) visade 

till exempel att tävlingsmoment kan både påverka elevernas utvecklande av färdigheter negativt 

och deras upplevelser av ämnet negativt medan Halvari, Skjesol och Bagøien (2011) visade att 

tävlingsmoment kan påverka vissa negativt och vissa positivt. I den här studien visade det sig att 

vissa elever föredrog tävlingsmoment medan andra inte gjorde det. Att eleverna hade olika 

uppfattningar om tävlingsmoment skulle kunna kopplas till prestationsmotivation där rädslan för 

att misslyckas är större än viljan att vinna för några och för några andra är det tvärtom det vill säga 

att viljan att vinna är större än rädslan över att förlora enligt Weiner (1986). Bernstein, Philips och 

Silvermans (2011) studie visade precis som den här studien att eleverna kunde känna sig i vägen. 

En lösning på problematiken som lärare skulle kunna tillämpa för att få till positiva lärtillfällen och 

att eleverna deltar i undervisningen skulle kunna vara att dela upp eleverna efter kompetensnivå. 

Enligt Bernstein, Philips och Silvermans (2011) studie kan en sådan uppdelning i tävlingsmoment 

vara bra. 
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Några elever ville inte vara med i undervisningen för att de inte ansåg sig vara “idrottstyper” eller 

för att man ansåg sig vara dålig på olika aktiviteter i undervisningen. Eleverna i den här studien 

kan ha upplevt misslyckanden i undervisningen och under vissa specifika aktiviteter och till följd 

av det påverkats negativt. Halvari, Skjesol och Bagøien (2011) visade nämligen i sin studie att 

individer som upplever misslyckanden i undervisningen har en sämre inre motivation vilket i sin 

tur kan leda till en minskad positiv inställning till fysisk aktivitet. Att eleverna som ansåg sig vara 

dåliga på vissa moment inte ville delta i undervisningen är något som både Quennerstedt, Öhman 

och Eriksson (2008) samt Åström (2010) har visat i sina studier. De båda studierna har likt den här 

studien visat att elevers upplevda kroppsliga förmåga kan påverka elevernas motivation och 

inställning till ämnet. I den här studien visade det sig att eleverna med sämre upplevd kroppslig 

förmåga deltog i mindre utsträckning i undervisningen.  

 

Enligt Skolinspektionen (2012) är skada eller sjukdom de vanligaste orsakerna till varför elever 

inte är med och deltar i undervisningen i idrott och hälsa. Ett flertal av eleverna som intervjuades i 

den här studien var inte med på lektionerna på grund av att de antingen var sjuka eller skadade. 

Precis som nämndes i analysen är det svårt att avgöra om eleverna avstår från att delta i 

undervisningen på grund av bristande motivation eller på grund av att de faktiskt inte kan vara med. 

Likaså gällde för de elever som glömt kläder. Eleverna förklarade nämligen att lärarna oftast 

försöker motivera eleverna till att delta även om de är sjuka, skadade eller glömt kläder. Någon 

elev nämnde i intervjun att även om hen glömt kläder kunde hen få vara med och delta lite. Är 

eleverna till exempel amotiverade (Vallerand 2007) skulle det kunna vara så att de låtsas vara 

skadade eller glömt kläder för att inte behöva delta i undervisningen. En elev styrker antagandet då 

hen förklarade att hen och klasskamraterna fejkade lappar eller glömde kläder bara för att slippa 

delta i undervisningen.  

 

Omklädningsrummen var enligt resultatet en orsak till varför några elever inte deltog i 

undervisningen. Eleverna kunde känna sig obekväma över att byta om inför andra och bytte därför 

inte om alls. Enligt både Mordal Moen m.fl. (2018) och Quennerstedt, Öhman och Eriksson (2008) 

kan omklädningen innan och efter lektionerna påverka eleverna negativt. I studien fanns det en 

icke-binär elev som inte kunde byta om någonstans. Enligt kursplanen (Skolverket 2011a) ska 

undervisningen skapa förutsättning för samtliga elever att under hela sin skolgång kontinuerligt 

delta i skolans fysiska aktiviteter. För eleven i fråga skulle det behövas förutsättningar för ombyte. 

Enligt eleven själv skulle det påverka hens deltagande positivt.  
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Några elever ville inte delta i undervisningen på grund av att de inte såg syftet med innehållet som 

exempelvis dans eller innebandy. Eleverna kände att det inte gav de någonting. Åström (2010) 

visade i sin studie att när inte eleverna förstår syftet kan det påverka deras motivation till att de inte 

deltar i undervisningen.  

9.2 Faktorer som ökar motivationen för deltagande 

Resultatet i studien visade att de flesta elevers motivation skulle öka om de fick vara med och 

påverka lektionsinnehållet, lektionsupplägget eller i alla fall få vara med ibland och önska 

aktiviteter. Eleverna trodde att elevinflytande skulle resultera i ett ökat deltagandet på lektionerna 

och förklarade att de gärna skulle vilja bestämma mer. Enligt Deci och Ryans (2000a) 

självbestämmandeteori skulle det stämma att eleverna skulle bli mer motiverade eftersom de menar 

att varje individs motivation är bunden till individens möjlighet att bestämma. Trots detta visade 

det sig att eleverna inte fick några större möjligheter till att bestämma. Att eleverna inte får vara 

med och bestämma är något som Åströms studie (2010) visade. I hans studie visade det sig att de 

elever som inte deltog i undervisningen inte hade några större möjligheter till att påverka 

lektionsinnehållet eller lektionsupplägget. Det här styrktes även av Wikers studie (2017) där det 

visade sig att eleverna sällan fick vara med och påverka undervisningsprocessen. Resultatet i den 

här studien visade dock att inte alla elever förespråkade elevinflytande. Några elever trodde inte att 

deltagandet på lektionerna skulle öka om de fick vara med och påverka mer. De ansåg snarare att 

det skulle bli stökigt eller att det bara skulle bli fotboll eller innebandy vilket inte alla elever 

föredrar. Får eleverna ett större elevinflytande finns risken att det enbart blir de elever som 

uppskattar ämnet och som helt enkelt tar plats som får vara med och bestämma. Detta visar sig 

nämligen i Åströms studie (2010). I hans studie var det nästan alltid läraren som bestämde 

innehållet men i de fall där eleverna fick vara med och påverka var det alltid de elever som 

uppskattar ämnet och vill delta som fick bestämma över undervisningens innehåll. Här är det viktigt 

att hitta en balans så att alla får möjlighet till elevinflytande. Enligt Läroplanen (2011a) är 

elevinflytande centralt där varje elev ska ges inflytande över utbildningen. 

 

Resultatet visade att en motiverande faktor för eleverna var betyget. Många av eleverna menade att 

det är viktigt att de får ett bra betyg i ämnet idrott och hälsa. En del elever tänkte inte alltid på 

betyget men det var ändå en viktig aspekt för att de i framtiden ska kunna komma in på den 

gymnasieskola de vill. Det stämmer väl överens med resultaten i Quennerstedt, Öhman och 
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Erikssons studie (2008) där var femte niondeklassare deltar i ämnet endast för betygets skull. Wery 

och Thomsons (2013) förklarar i sin studie att det här visar att det är ett fokus på den yttre 

motivationen i ämnet.  Den yttre motivationen är då betygen och som också nämnts i analysen så 

strävar en individ med yttre motivation mot någon form av belöning, i detta fallet ett bra betyg. 

Nackdelen med att eleverna motiveras av att delta bara på grund av betygen är att det kan påverka 

deras inre motivation och inställning till fysiska aktiviteter negativt. Wery och Thomson (2013) 

har nämligen visat att med ett alltför stort fokus på yttre motivation påverkas den inre motivationen 

och prestationen negativt. I resultatet visade det sig att en elev inte upplevde betyget som särskilt 

viktigt eller betydelsefullt så länge hen inte får F. Enligt eleven fanns det viktigare saker i livet så 

som vänner och familj. I det fallet motiveras inte eleven av yttre motivation vilket även kom fram 

i analysen. 

 

I många informanters utsagor betonades lärarnas betydelse för deras deltagande. Det ligger i linje 

med Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018) som visar att lärare som uppmuntrar och 

försöker motivera eleverna kan få elever att delta i undervisningen. Uppsatsens resultat visar att 

lärarna försöker peppa och pusha eleverna till deltagande i undervisningen. Precis som nämnts i 

analysen blir lärarens engagemang en yttre motivation för eleverna. Skolinspektionen tar upp att 

genom att lärarna uppmuntrar eleverna kan det göra att vissa elever går från att aldrig deltagit på 

lektionerna till att delta fullt ut och känner rörelseglädje. Även Abildsnes m.fl. (2015) visade i sin 

studie att lärare i idrott och hälsa kan ha väldigt stor påverkan på eleverna. De menade att vissa 

elever ser läraren som en förebild som inspirerar, motiverar och uppmuntra till deltagande i 

undervisningen. Det motsägs delvis av resultatet i denna studie där en elev menade att lärarna inte 

hade någon påverkan på deltagandet. Eleven såg det bara som lärarens jobb att försöka motivera 

eleverna. I det här fallet sågs läraren inte som en förebild eller inspirationskälla för deltagande i 

undervisningen. Abildsnes m.fl. (2015) visade i sin studie att oengagerade lärare kunde ha den 

motsatta effekten på deltagande i undervisningen. I den här studien visade det sig att en elev 

upplevde att läraren bara la fokus på de duktiga eleverna som är med och deltar i undervisningen 

och glömmer bort de som inte är med. Wery och Thomson (2013) visade att lärarens förväntningar 

på eleverna har en väldigt stor inverkan på utfallet i fråga om elevernas motivation. Eleven i den 

här studien kände att läraren inte hade höga förväntningar på eleven och det resulterar i att den inte 

var med och deltog överhuvudtaget. En lösning på det problemet skulle kunna vara det som Wiker 

(2017) tog upp i sin studie. Hon visade nämligen att elever som inte deltar aktivt i idrotter på fritiden 

borde få mer och tydligare coaching i undervisningen för att på så sätt göra det mer jämlikt. Enligt 

hennes studie kände många elever som hade lägre betyg i ämnet ofta brist på att de inte blev sedda 
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och att de inte heller bemöttes med respekt. Wiker (2017) menade att det påverkade deras ambition 

att göra sitt bästa eller att ens försöka.   

 

Det är viktigt att lärarna är tydliga med att kommunicera ut syftet med innehållet och 

undervisningen för att inte eleverna ska bli amotiverade vilket visade sig i analysen. Deci och Ryan 

(2000a) förklarade att om eleven har svårt att se syftet med en aktivitet kan eleven bli amotiverad. 

Enligt resultatet fanns det några elever som inte såg syftet med innehållet i undervisningen och att 

det då gjorde att de inte deltog i undervisningen. För att öka motivationen bland dessa elever 

behöver läraren vara tydligare med att förmedla ut syftet med ämnet och lektionerna. Wiker (2017) 

visade till exempel i sin studie att lärarna borde vara tydligare i sina genomgångar av kursplanen 

och kunskapskraven.  

 

I resultatet visade det sig finnas många elever som ansåg att deltagandet på lektionerna skulle öka 

om lektionsinnehållet eller lektionsupplägget såg annorlunda ut. Det som de flesta eleverna nämnde 

var framförallt lekar och bollsporter. De flesta poängterade också att lekarna är roligare om de inte 

är kopplade till något tävlingssammanhang. Någon elev ansåg istället att tävlingsmomentet är det 

som ökar motivationen för deltagande. En förklaring skulle kunna vara det som Halvari, Skejsol 

och Bagøien (2011) visade i sin studie, att de elever som upplever misslyckande i samband med 

tävling påverkas negativt till skillnad från de som upplevde tävlingsmoment som något positivt. 

Både Bernstein, Philips och Silverman (2011) och Halvari, Skejsol och Bagøien (2011) har i sina 

studier fått fram att inställningen kan skilja beroende på elev och beroende på vilka eleverna tävlar 

mot. Resultatet i Bernstein, Philips och Silvermans (2011) studie visade att många elever har roligt 

på lektionerna i ämnet idrott och hälsa men när det blir tävlingsinriktade idrotter kan det påverka 

elevernas utvecklande av färdigheter men också deras upplevelse av ämnet negativt. Under 

förutsättningen att eleverna är på samma kompetensnivå kan tävlingsinriktade aktiviteter vara bra 

(ibid.).  

 

Några elever tog upp att de ville ha mer undervisningen av innehåll och aktiviteter som de själva 

var bra på. Här blir det väldigt tydligt att elevernas kompetensnivå är kopplat till deras motivation 

vilket Åström visat i sin studie (2010). Wery och Thomson (2013) visade att det är viktigt att 

eleverna lyckas för att de ska börja tro på sig själva och sin egen förmåga. Om eleverna bara få 

lyckas, helst upprepade gånger, kommer det utvecklas till positiva erfarenheter (ibid.). Genom att 

eleverna får arbeta på med innehåll i undervisningen som de är bra på kan det utvecklas till positiva 

erfarenheter. 
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Resultatet i denna studie visade också att motivationen skulle öka om eleverna fick arbeta mer 

individuellt eller om lektionsinnehållet var mer varierat. De aktiviteter som inte är så vanliga är de 

bästa enligt eleverna eftersom de flesta börjar på samma nivå jämfört med exempelvis fotboll som 

många faktiskt utövar på fritiden. När eleverna fick testa på de ovanliga idrotterna kände de sig 

mer trygga och kände inte heller en lika stor press som de annars i vanliga fall gör. Robazza m.fl. 

(2006) tog upp liknande i sin studie. De visade att lärarna i ämnet idrott och hälsa har en stor 

påverkan på elevernas motivation och inställning till ämnet. Särskilt när det gäller vilket innehåll 

läraren väljer. Målet är att öka elevernas inre motivation för ämnet idrott och hälsa och för 

idrottande på fritiden. Resultatet i deras studie visade att eleverna som fick jobba med akrobatiska 

och gymnastiska uppgifter ändrade elevernas attityd till ämnet och fick en mer positiv bild till 

ämnet till skillnad från de elever som istället fick jobba med bollsporter. Det här visar alltså att de 

elever som förespråkade individuella aktiviteter skulle få en ökad inre motivation till skillnad från 

de elever i den här  studien som skulle vilja hålla på med exempelvis bollsporter. Robazzas m.fl. 

(2006) tog upp att genom individuella uppgifter som exempelvis en kullerbytta kan det leda till att 

eleverna upplever en inre belöning vilket i sin tur påverkar deras inställning till ämnet. Här är det 

dock viktigt att eleverna fick utföra uppgifter som var individuellt anpassade efter varje elevs 

förmåga. Det visar sig även i Wery och Thomsons (2013) studie. Om eleverna får uppgifter som 

har höga mål, men som ändå realistiska kan resultera i att elevernas motivation också ökar. När 

eleverna klarar målet kommer den inre motivationen också att öka.  

 

I resultatet visade det sig att eleverna hade olika åsikter om vad som var bäst angående helklass 

eller mindre grupper. En del tyckte att helklass var bättre eftersom man då lättare försvinner i 

mängden vilket minskar risken att skämma ut sig medan andra tyckte att mindre grupper var bäst. 

I synnerhet när de fick vara tillsammans med sina nära vänner. Wery och Thomsons (2013) visade 

i sin studie att det är den inre motivationen som man ska fokusera på för att få eleverna mer 

motiverade och engagerade i lärprocessen. Ett exempel är uppmuntrande miljö. Som nämnt tidigare 

i analysen så har eleverna uppnått inre motivation när de utför något som de tycker är roligt. Målet 

blir därför att fokusera på att eleverna känner sig bekväma i situationen. Det är också då det 

kommer att ske ett lärande.  
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9.3 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att, kopplat till elevernas motivation undersöka hur elever som är 

frånvarande eller är lågt deltagande uttrycker sig om varför de inte deltar och vad de själva anser 

skulle öka motivationen för att delta på lektionerna i idrott och hälsa. Studiens två 

huvudfrågeställningar besvarades med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes ett urval, ett målstyrt urval. Det innebär att deltagare som 

är ämnade för studien väljs ut och kontaktas (Bryman 2018). Det var totalt 19 stycken elever som 

intervjuades och dessa elever valdes ut med hjälp av lärarna eller om de inte deltog på lektionen 

och istället satt vid sidan om. Enligt Kristensson (2014) är det inte någon mening att slumpmässigt 

välja ut deltagare till intervju utan man bör istället välja deltagare som passar in 

undersökningsområdet. Precis som nämnts tidigare utgår studien ifrån ett målstyrt urval. Det 

resulterar i att denna studie inte blir generaliseringsbar eftersom ett målstyrt urval inte representerar 

alla eleverna som inte deltar eller har ett lågt deltagande på lektionerna i idrott och hälsa. 

Exempelvis intervjuades inte eleverna som inte befann sig på platsen. Att det sammanlagt 

intervjuades 19 elever kan ses som ett relativt stort urval. Till exempel menar Ahrne och Svenson 

(2015) att det sällan räcker med att intervjua en eller ett par personer men att det redan vid sex till 

åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man får ett material som är relativt oberoende 

av enskilda personers specifika personliga uppfattningar. Författarna förklarar även att när man 

upplever att man känner igen svaren har man nått en mättnad. Då det upplevdes aningen svårt att 

få information från eleverna genomfördes några extra intervjuer för att vara på den säkra sidan att 

mättnad var uppnådd. Annars hade genomförandet av intervjuerna kunnat stanna upp tidigare. 

Urvalet bestod endast av 5 pojkar och resten flickor men detta berodde helt enkelt på att det var 

fler flickor som inte deltog i undervisningen på de lektioner som besöktes. Intervjuerna 

genomfördes enbart på två skolor i Sydöstra Sverige, vilket resulterar i att resultaten blir mer 

begränsade än vad de hade varit om intervjuerna genomförts på fler skolor. 

 

Eftersom studien genomfördes genom en kvalitativ metod gav det oss också möjligheten att förstå 

elevernas uppfattningar och känslor (Bryman 2018). De elever som deltog i studien fick uttrycka 

sig fritt och det fanns möjlighet till att ställa följdfrågor. Om enkäter istället hade valts som metod 

hade troligtvis inte möjligheten att få lika utförliga svar varit lika stor jämfört med intervjuer. 

Denscombe (2018) tar till exempel upp att intervjuer kan ge mer djupgående svar än enkäter. Å 

andra sidan hade enkäter kunnat ge mer statistiska resultat. Till exempel om man skulle jämföra 
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deltagandet mellan flickor och pojkar. En nackdel med intervjuer kopplat till validiteten som kan 

ha påverkat resultatet är att data baseras på vad människorna säger och behöver inte nödvändigtvis 

stämma överens med vad de faktiskt tänker (Denscombe 2018). Att det är två blivande lärare som 

intervjuar kan göra att eleverna svarar det som de tror att intervjupersonerna vill höra och inte det 

som faktiskt stämmer.  

 

Några brister studien har förutom att resultatet inte är generaliserbart är att det inte genomfördes 

någon provintervju innan de riktiga intervjuerna började genomföras. Genom att genomföra en 

provintervju hade troligtvis de första intervjuerna kunnat genomföras med en annan säkerhet. Även 

om båda har arbetat med intervjuer tidigare är det bra att testa intervjuguiden innan så att man vet 

att den som intervjuas förstår frågorna och att de till exempel kommer i en bra följd. Vid ett tillfälle 

genomfördes intervjuer med bara en intervjuperson. Det gör att genomförandet av intervjuerna inte 

var konsekvent under hela insamlingen av material. Hur det påverkar resultatet är dock svårt att 

säga. Under alla intervjuer oavsett intervjuare användes liknande följdfrågor. En intervju spelades 

inte in utan skrevs ner skriftligt. Svaren skrevs ner så ordagrant som möjligt men det är svårt att får 

textversionen lika exakt som en ljudinspelad intervju. 

9.3 Slutsats 

Resultatet av studien visade att många elever hade en bristande motivation till ämnet idrott och 

hälsa. Anledningar till den bristande motivationen skilde sig mellan eleverna. En av de främsta 

anledningarna kopplat till elevernas motivation om varför eleverna inte deltog i undervisningen var 

på grund av att de kände sig sämre jämfört med de andra. Eleverna avstod hellre från att delta än 

att riskera att göra bort sig inför de andra klasskamraterna. Andra anledningar som var kopplade 

till elevernas motivation var att eleverna inte förstod meningen med undervisningen, att de inte 

ville byta om inför andra samt på grund av lathet eller att de glömt kläder. Studien visade även att 

orsakerna till varför eleverna inte är med och deltar i undervisningen inte behöver bero på deras 

motivation. Exempelvis var det många av eleverna som inte deltog i undervisningen på grund av 

att de var sjuka eller skadade. 

 

De flesta elever tog upp en rad olika faktorer som skulle få dem mer motiverade på lektionerna i 

ämnet idrott och hälsa. Det innebär att möjligheten att få eleverna mer motiverade ökar. De 

kunskaper som tas med som blivande idrottslärare är att kommunikationen mellan lärare och elev 

är en viktig aspekt. Både i fråga om att uppmuntra och försöka motivera eleverna men också i fråga 
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om att kommunicera ut mål och syfte med undervisningen. Målet är att hitta alternativ så att 

samtliga elever känner sig motiverade till att delta i ämnet idrott och hälsa. De alternativ som skulle 

kunna öka elevernas motivation är att anpassa undervisningen utefter elevernas förmåga och behov. 

Det kan vara att man individanpassar undervisningen eller att eleverna får vara med och bestämma 

mer. Många elever föredrog till exempel att arbeta mer individuellt. Ett annat alternativ är att man 

delar upp klassen, en prestationsinriktad/tävlingsinriktad grupp och en icke tävlingsinriktad grupp 

där syftet är att bara röra på sig och inte känna någon press. Det är inte alltid så lätt att genomföra 

i praktiken eller som en idrottslärare vara alla till lags. Dessutom räcker inte alltid tiden till. 

Förhoppningen är ändå att så många elever som möjligt ska känna sig motiverade på lektionerna i 

ämnet idrott och hälsa och genom de alternativ som nämnts ovan kan chanserna för det öka.  

9.4 Vidare forskning 

Den här studien undersöker endast elevernas sida om hur de upplever att lärarna försöker motivera 

dem men som vidare forskning skulle man även kunna intervjua lärarna om hur de tänker och 

försöker motivera eleverna. Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att man 

praktiskt testar de olika motivationsfaktorerna som eleverna tagit upp i intervjuerna för att under 

en tid då undersöka om de faktiskt har någon påverkan på deltagandet i ämnet. Ytterligare ett 

förslag för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vidare kring könsskillnader. I den här 

studien var till exempel 14 av de eleverna som intervjuades flickor och endast fem pojkar. I en 

vidare studie skulle man kunna undersöka om orsakerna skiljer sig mellan de olika könen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide     

1. Vilken är din inställning till fysiska aktiviteter på fritiden? 

2. Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? Berätta! 

- Har du alltid känt så?   

 

3. Kan du beskriva vad du tycker är intressant med undervisningen i idrott och hälsa? 

 

4. Kan du beskriva vad du tycker är svårt eller obekvämt med undervisningen i idrott och hälsa? 

 

5. Kan du beskriva en lektion i idrott och hälsa som du deltar i? 

 

6. Kan du beskriva en lektion i idrott och hälsa som du inte deltar i?  

 

7. Vad tror du kan vara vanliga orsaker till att elever inte är med på idrottslektionerna? 

 

8.  Hur ser lektionsinnehållet ut på lektionerna?  

-Vad tycker du om det?   

 

9. Känner du att ni får vara delaktiga i valet av undervisningens innehåll?  

-Nej: hur skulle det påverka din delaktighet i undervisningen om ni fick vara delaktiga? 

-Ja, på vilket sätt? 

 

10. Hur skulle du helst vilja att en lektion i idrott och hälsa skulle se ut? 

11. Försöker din lärare motivera dig till att delta på idrottslektionerna? 

Om ja: Vad gör läraren för att få fler att delta? 

Om nej: På vilket sätt skulle läraren kunna motivera dig och andra elever?  

12. Hur tycker du undervisningen ska vara organiserad? 

Exempel: stor-liten grupp, sam- eller särundervisning? 
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13. Hur upplever du miljön som faktor för deltagande i ämnet? 

Till exempel: omklädningsrum, storlek på hall, stress, avstånd till övriga lokaler med mera. 

 

14. Hur viktigt är betyget i ämnet idrott och hälsa för dig? 
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