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Abstrakt 

Syftet med vår studie var att undersöka om det fanns motivationsskillnader mellan könen i idrott 

och hälsa 1 på gymnasiet. Därtill ville vi veta hur lärare arbetar med motivation och om elevens 

inställning till ämnet påverkar lärarens betygssättning. Vi har använt oss av både kvalitativ och 

kvantitativ metod, där vi har intervjuat lärare och skickat ut enkäter till elever för att både få ett 

lärar- och elevperspektiv. Resultatet av vår undersökning tyder på att det fanns 

motivationsskillnader mellan könen och att inställningen till viss del påverkar betygssättningen. 

Undersökningen tyder på att pojkar är mer motiverade till ämnet än flickor. Mer elevinflytande 

skulle kunna bidra till en högre motivation hos både pojkar och flickor, vilket också skulle 

kunna främja ett högre deltagande i undervisningen.  

Nyckelord: genus, motivation, inställning, flickor, pojkar och betygssättning  
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Förord 

Nu har den här uppsatsen nått sin slutdestination. Det har varit en lärorik, intressant och rolig 

resa med mycket kaffe och skratt. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga lärare och elever som 

ville och kunde ställa upp i vår undersökning genom intervjuer och enkäter. Vi vill även tacka 

vår handledare Tomas Peterson som har hjälpt till och stöttat oss genom hela processen.  

Slutligen vill vi även tacka oss själva för vårt hårda arbete. Under skrivandets gång har vi 

diskuterat och bollat idéer med varandra och gemensamt fått fram den här uppsatsen.  

 

Växjö, den 31 januari 2020 

Lisa Henningsson & Madeleine Jansson  
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1. Inledning 

Vi har valt att göra denna studie på grund av att vi under vår VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) upplevde att många elever inte var motiverade inför ämnet idrott och hälsa. Hur 

arbetar lärare med att motivera eleverna? Är det någon skillnad i motivation mellan flickor och 

pojkar? Påverkar elevens inställning till ämnet vilket betyg denne får? 

I vår studie är avsikten att ur ett genusperspektiv ta reda på hur det kommer sig att man inte är 

motiverad inför ämnet idrott och hälsa och vad lärarna gör för att motverka eller arbeta med 

detta. Larsson & Meckbach (2007) menar att ämnet idrott och hälsa utgår från en manlig norm, 

vilket återkommer i Larssons (2016) studie om att pojkar är mer motiverade inför idrott och 

hälsa och att undervisningen genomsyras av bollsporter, som i sin tur gynnar pojkar.  

Redelius (2005) undersökte varför vissa elever var mer motiverade inför ämnet än andra och 

kom fram till att det handlar om att lyckas eller att misslyckas. Elever med bakgrund i 

föreningsidrotten är vana vid att bli svettiga och vill bli bättre när det gäller att arbeta med 

kroppen. Elever utan bakgrund i föreningsidrotten känner inte att de utvecklas inom ämnet, de 

ser ingen nytta med att arbeta med kroppen och bli svettiga, detta blir anledningar till att inte 

delta. Larsson & Meckbach (2007) pekar på att pojkar i högre utsträckning än flickor ägnar sig 

åt idrotter som återkommer i ämnet idrott och hälsa, vilket gör att pojkar gynnas och får högre 

betyg än flickor.  

I vår studie vill vi se om det har skett någon förändring i dessa avseenden de senaste årtiondena 

och om lärarna är medvetna om problematiken. Forskning (Larsson 2016) visar även att pojkar 

har en mer positiv inställning till ämnet vilket ofta leder till högre betyg och därför vill vi även 

undersöka om betygssättningen blir påverkad av elevers inställning till ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om elevers deltagande i samt inställning till ämnet 

idrott och hälsa ur ett genusperspektiv.  

2.1 Motivation 

Enligt Meckbach & Lundvall minskar deltagandet i ämnet idrott och hälsa ju äldre eleverna 

blir. I de yngre åren är det tämligen jämnt mellan flickor och pojkar att delta i organiserad idrott. 

Trots detta är deltagandet och framförallt inställningen hos flickor till ämnet idrott och hälsa 

betydligt lägre och mindre positiv än hos pojkarna i de äldre åldrarna. Slutsatser ur ett 

genusperspektiv i ämnet idrott och hälsa enligt Meckbach & Lundvall är följande; ”ämnets 

praktik är uppbyggt kring idrottens normalitet, som utgår från en manlig norm där 

föreningsidrottens karaktär och regelsystem fortfarande dominerar.” (Larsson & Meckbach 

2007, sid 18).   

Den manliga normen är uppbyggd av en prototyp där pojkar har mer muskelstyrka, har bättre 

syreupptagning samt är snabbare och längre än flickorna (Hirdman 2001). Samtidigt är ämnet 

idrott och hälsa egentligen viktigast för de elever som inte är aktiva, ämnet kan hjälpa dem att 

utöka sin fysiska aktivitet, vilket inte bara bidar till en bättre koncentrationsförmåga utan också 

utökar den motoriska kompetensen och minskar risken för ohälsa (Larsson & Lundvall 2007). 

Människor rör på sig mer och andra mindre. Människan är konstruerad för att röra på sig så lite 

som möjligt för att ”spara energi”. Biologiskt sett måste kroppen å andra sidan röra på sig för 

att fungera optimalt och detta skapar motiv till att göra det emellanåt. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv menar Larsson & Meckbach (2007) att om man ser någon nytta eller lustfylldhet 

med att röra sig eller vara aktiv så kommer man vara det, men om man snarare uppfattar det 

som meningslöst att vara aktiv så kommer man att låta bli (Larsson & Meckbach 2007).  

I unga år är majoriteten av snart sagt alla barn aktiva i en föreningsidrott vilket medför vissa 

förväntningar som barnen tar med sig till skolan och framförallt till ämnet idrott och hälsa. 

Eleverna jämför läraren med tränaren och ämnet med idrotten vilket kan ge en del fördelar i 

samband med det praktiska utförandet, vilket i sin tur främjar intresset för idrott. Pojkar är 

generellt mer aktiva inom föreningsidrott högre upp i åldrarna än flickor, vilket kan vara en av 
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anledningarna till att pojkar även är mer aktiva inom ämnet idrott och hälsa (Larsson 

& Meckbach 2007).  

 

2.2 Genus 

Begreppet genus kommer från latinska språket och betyder ”slag”, ”sort”, ”släkte”, ”kön” 

(Hirdman 2001). Nationalencyklopedin definierar begreppet genus enligt följande; ”begrepp 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att 

förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 

människors sociala kön” (Nationalencyklopedin 2019). 

Hirdman menar att genus inte bara är ett begrepp som definierar den mänskliga kroppen utan 

att genus finns i allt, tanken om att någonting är manligt eller kvinnligt genomsyrar hela världen 

både när det är fråga om arbete, politik, mat, platser osv. (Hirdman 2001). 

Ämnet idrott och hälsa har historiskt handlat om särbehandlingar när det kommer till flickor 

och pojkar i undervisningen. Under första halvan av 1900-talet hade man separerad 

undervisning för flickor och pojkar, men under 1960-talet införde man samundervisning vilket 

var en av de mest radikala händelserna i ämnets historia. Detta resulterade i en mer jämställd 

undervisning men medförde också att flickorna fick betydligt lägre betyg i ämnet jämfört med 

pojkarna (Larsson, Fagrell, Redelius 2005). Mer om genus kommer i nästa avsnitt angående 

genusteorin. 

 

2.3 Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa 

I en studie som Larsson, Fagrell och Redelius (2005) gjort där de undersökt inställningen till 

ämnet idrott och hälsa baserat på kön kan man utläsa att pojkar i större omfattning än flickor 

tycker att ämnet är roligt. Redelius undersökte också om det fanns något gemensamt mellan de 

pojkar och flickor som tyckte ämnet var roligt och mellan de pojkar och flickor som inte tyckte 

att ämnet var roligt. Hon kom fram till att de flickor och pojkar som var positiva till ämnet 

kände sig duktiga i ämnet och att de utvecklades. De som var negativa till ämnet upplevde sig 
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dåliga och utvecklades inte. Enligt Redelius (2005) studie hade elever som var positiva till 

ämnet gemensamt att de var medlemmar i föreningsidrott på fritiden medan de som var negativa 

till ämnet inte var medlemmar i föreningsidrott och inte var vana att bli svettiga. 

Larsson (2016) skriver i sin bok “Idrott och hälsa igår, idag, imorgon” om hur eleverna ser på 

ämnet idrott och hälsa. Han menar att pojkar generellt ser mer positivt på ämnet än flickor och 

att det kan ha att göra med att ämnet idrott och hälsa är mer fokuserat på idrotter som exempelvis 

fotboll och innebandy, vilka anses vara maskulina idrotter och generellt gynnar pojkar. Även 

om många flickor också utövar dessa idrotter spelar pojkar och flickor var för sig, vilket i sin 

tur inte utmanar föreställningen om maskulina idrotter (Larsson 2016). Larsson diskuterar 

också anledningar till att det är högre deltagande i ämnet idrott och hälsa i de yngre åren. Detta 

kan ha att göra med att undervisningen inte är lika strukturerad som högre upp i åren, då 

aktiviteterna allt mer styrs av “så här gör man”, vilket Larsson menar är en anledning till att 

elever tappar lusten för ämnet. Han menar också att om man ser på idrott och hälsa ”som ett 

ämne för mig” eller inte, spelar det in om man är aktiv inom föreningsidrotten, vilket inte är 

konstigt då det finns stora likheter mellan föreningsidrott och ämnet idrott och hälsa. Likheterna 

leder också till att det blir en pedagogisk utmaning för läraren eftersom ämnet i skolan bygger 

på alla elevers deltagande, lärande och utveckling (Larsson 2016).  

Larsson menar också att social bakgrund ligger till grund både för inställningen till ämnet idrott 

och hälsa och till skillnader i betyg. Pojkar får i genomsnitt högre betyg i ämnet, vilket enligt 

Larsson också har att göra med föreningsidrotten. Barn vars föräldrar saknar akademisk 

utbildning deltar i mindre utsträckning i föreningsidrott, vilket också kan leda till att man känner 

sig missgynnad i ämnet. Genom detta samspel mellan föreningsidrott och ämnet idrott och hälsa 

kan man se att inte bara kön utan även social bakgrund och etnisk härkomst påverkar 

deltagandet i ämnet (Larsson 2016). Enligt Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (2011) ska 

läraren vid betygssättning beakta all information om elevers kunskaper och bedöma efter de 

nationella kunskapskraven, läraren ska bedöma de kunskaper eleverna uppvisar utan att ta 

hänsyn till inställningen till ämnet (Skolverket 2011). 

Enligt Skolverket ska skolan “aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är kvinnligt och manligt.” (Skolverket 2011, sid 2).  
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Sammantaget kan man, enligt tidigare forskning, utläsa att deltagarna i ämnet idrott och hälsa 

till större andel är pojkar och att de även är mer motiverade inför ämnet. Med vår undersökning 

vill vi se om det har skett någon förändring kring detta under de senaste årtiondena och om 

lärarna är medvetna om detta. Forskningen visar även på att pojkar har en mer positiv inställning 

till ämnet, vilket ofta leder till högre betyg, därför vill vi även undersöka om betygssättningen 

generellt blir påverkad av elevers inställning till ämnet.  

  



 

9 

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att undersöka elevers motivation inför och inställning till ämnet 

idrott och hälsa ur ett genusperspektiv, samt huruvida elevers inställning till och deltagande i 

ämnet påverkar betygssättningen. Syftet med undersökningen är även att undersöka hur 

idrottslärare arbetar med elevers motivation inför ämnet och om idrottslärarna anser att elevers 

inställning till ämnet påverkar betygssättningen.  

 

 

3.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar idrottslärare med att motivera elever inför ämnet idrott och hälsa? 

 Kan genus förklara motivationsskillnader hos elever i ämnet idrott och hälsa? 

 Tror idrottslärare att betygssättningen påverkas av elevers inställning till ämnet idrott 

och hälsa? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenterar vi olika teoretiska perspektiv som är relevanta för vår undersökning. 

Vi har valt att använda oss av två olika teoretiska utgångspunkter, den ena är genusteorin utifrån 

Hirdman (2001) som behandlar dikotomi och hierarkier. Genusteorin är lämplig eftersom 

samhället delar upp könen, en dikotomi där pojkar och flickor är separerade, inte minst när det 

handlar om ämnet idrott och hälsa. Då ämnet anses vara ett maskulint ämne och i större 

utsträckning gynnar pojkar (Larsson 2016) därmed vill vi använda oss av genusteorin för att 

undersöka om det har skett någon skillnad i könsuppdelningen. Den andra är Engströms syn på 

motivation utifrån begreppen egenvärde och investeringsvärde (Larsson 2007). Genom 

genusteorin kombinerat med motivationsteorin har vi förhoppningarna att kunna se om fler 

pojkar eller flickor är mer motiverade till ämnet.  

4.1 Genusteori  

Enligt Hirdman (2001) är genus en ”kulturellt nedärvd och styrd överenskommelse” som 

innebär skyldigheter och rättigheter för de olika könen. Manligt och kvinnligt har genom 

historien varit styrt och bundet av det idealtypiska att kvinnan ska föda barn, helst söner, och 

mannen ska försörja, beskydda och ansvara för kvinnan. Connell (2003) betonar hur vanligt det 

är i samhället att det är kvinnorna som gör hushållsarbetet och tar hand om småbarnen.  

Enligt Connell (2003) har produktionsrelationerna, även kallat ”den könsbaserade 

arbetsfördelningen”, en stor påverkan på skillnaderna mellan kvinnor och män i samhället då 

vissa sysslor enbart utförs av män och vissa enbart av kvinnor. I samhället existerar inte enbart 

skillnader i arbetsfördelningen, utan det finns en ännu större skillnad mellan ”yrkesarbete”, med 

andra ord avlönat arbete, och ”hemarbete” (Connell 2003). 

Hirdman (1993, 2001) ifrågasätter varför det läggs så mycket kraft på att skapa olikheter mellan 

könen och att olikheterna samverkar i de ekonomiska, politiska och kulturella delarna av 

samhället beroende på könstillhörighet. Just detta kopplar Connell till maktrelationer; männen 

är de som härskar och kvinnorna framställs som de passiva (Connell 2003). Det finns alltså ett 

samband mellan ojämnheten mellan kvinnor och män och samhällets olika maktstrukturer. 

Männen har mer dominanta positioner än kvinnorna (Connell 1999). 
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Det så kallade genussystemet är en ordningsstruktur utifrån kön och är en förutsättning för andra 

sociala ordningar, det har blivit som en bas (Hirdman 1993). Det finns två olika logiker som 

beskriver de olika könsmönstren: den första är dikotomi som innebär att det manliga och det 

kvinnliga inte bör blandas med varandra. Den andra logiken är hierarki som innebär att mannen 

är normen och att det är de som utgör det normala och det allmänna (Hirdman 1993).  

Larsson (2002) intervjuar två friidrottare, en flicka och en pojke, där deras beskrivningar av 

skillnaderna mellan könen liknar varandra. Pojkar beskrivs som målmedvetna och mer inriktade 

på prestation, medan flickor beskrivs som mer sociala personer som håller på med olika idrotter 

för att deras kompisar gör det. Det här styrker Larsson med forskning och studiematerial som 

bekräftar att pojkar är mer prestationsinriktade och flickor mer relationsinriktade. Det här sättet 

att se på de olika könen skapar en begränsning i människors handlingsutrymme, eftersom man 

utgår från att flickor och pojkar är på ett visst sätt. De som inte passar in i dessa normer anses 

inte tillhöra det normala och blir då avvikande (Larsson 2002). 

De känslomässiga relationerna spelar en viktig roll angående genus då de hänger ihop med 

arbetsfördelning och maktförhållanden. Detta ligger till grund för fördomar mot exempelvis 

kvinnor eller homosexuella, fördomarna kan vara antingen positiva eller negativa beroende på 

känslomässiga engagemang (Connell 2003). Connell skriver även om hur vissa yrken bygger 

på att skapa känslomässiga relationer med sina kunder, exempelvis att som flygvärdinna ska du 

kunna visa sympati och få folk att slappna av. Många yrken i serviceindustrin bygger på detta. 

Enligt Hedlin (2010) är könsnormer något som förts och förs vidare av både kvinnor och män. 

Normerna bevaras för att vi ger uttryck för dem, kvinnor ska bete sig på ett visst sätt och män 

på ett visst sätt. Det här gör vi utan att reflektera över det, vilket gör att kvinnlighet och 

manlighet blir något självklart och naturligt. Det svåra med dessa normer är att de sällan är 

uppenbara och om man inte kan de koder som krävs för att passa in så finns risken att man blir 

illa sedd (Hedlin 2010).  

Med symboliska relationer menar Connell (2003) språket, både i tal och i skrift som är de mest 

analyserade symbolerna. Men det finns även symboler i kläder, smink, gester, fotografi, film 

och även i byggnader. De olika symbolerna används till att kategorisera och tilldela en person 

en genuskategori. Exempelvis är kvinnors och mäns olika klädstilar symboler för 

genusskillnader, men även en arena för att ifrågasätta det män och kvinnor är tillåtna att göra 

(Connell 2003). 
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4.2 Motivationsteori  

Enligt nationalencyklopedin är motivation en ”psykologisk term för de faktorer hos individen 

som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin 2019). 

Holmberg (2009) beskriver motivation som en drivkraft som människor behöver för att lyckas 

med saker. Det finns olika sorters motivation, de mest omtalade är inre och yttre motivation 

(Holmberg 2009). Inre motivation är när individen utför något av fri vilja som genererar 

utveckling och glädje. Yttre motivation är att individen påtvingas en drivkraft för att uppnå ett 

mål eller tillfredsställa ett behov, det kan handla om någon form av belöning (Deci & Ryan 

2009). I vårt fall skulle belöningen kunna generera ett högt betyg i ämnet idrott och hälsa. Den 

inre och yttre motivationen är drivkrafter som får individer att utföra olika aktiviteter av olika 

anledningar som är viktiga för att lyckas med aktiviteterna. 

Holmberg (2009) beskriver psykologen McClellands sätt att behandla motivation genom 

prestation vilket handlar om strävan att uppnå välgång eller att undvika motgångar. Med dessa 

drivkrafter kan man dela in individer i två olika personlighetstyper, hög- och lågpresterande 

personer. En person som är lågpresterande dras ofta med tankar och rädslor om misslyckanden 

och olika risker medan den högpresterande personen drivs av den egna framgången och 

förmågan som kan vidareutveckla individen. Dessa två olika personlighetstyper integrerar 

signaler från omgivningen som kan ge upphov till känslomässiga tillstånd såsom skam eller 

stolthet vilket i sin tur påverkar hur man presterar. Undersökningar som har gjorts visar att 

lågpresterande personer oftast väljer situationer som är så pass enkla att det inte går att 

misslyckas eller också situationer som är orimligt svåra så ingen kan förvänta sig att de skulle 

klara av uppgiften. Högpresterande personer väljer snarare svåra och utmanande uppgifter och 

är inte rädda för att ta risker (Holmberg 2009).  

I ämnet idrott och hälsa kan de praktiska delarna vara specifika uppgifter där man kan uppleva 

att man utvecklas eller misslyckas med något vilket genererar känslor av just stolthet eller skam. 

Det kan i sin tur leda till att man antingen väljer att delta i undervisningen eller att avstå på 

grund av en skamkänsla som kan infinna sig hos personer som känner sig missunnade i ämnet. 

Håkan Larsson (2007) behandlar i ”Idrottsdidaktiska utmaningar” två motivationsfaktorer till 

varför barn idrottar, vilka han har hämtat från Lars-Magnus Engström (1999). Den ena är 

”egenvärde”, som innebär att barnen beskriver idrottslektionerna som roliga och att detta är 
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själva motivationen till att delta i undervisningen och får dem att känna det meningsfullt. Det 

kan definieras som en inre motivation. Känner man att något är meningsfullt så fortsätter man 

oftast med det. I en studie om ungdomars idrottsvanor visade det sig att en fjärdedel hade slutat 

på grund av att de hade ”tappat intresset”. Detta kan man tolka på olika sätt men Håkan Larsson 

tolkade det som att idrottandet tappade sin mening för dem, de fann inte någon meningsfullhet 

och då valde de att inte fortsätta (Larsson 2007). 

Den andra motivationsfaktorn är ”investeringsvärde” som innefattar en strävan efter att uppnå 

någonting, antingen om man vinner priser eller skapar sig en god hälsa, fysisk status eller 

utseende. Det kan ses som en yttre motivation där man investerar för framtiden, man tänker 

långsiktigt istället för den lustfylldhet som man kan känna direkt. Larsson säger att ”helt säkert 

är att sådant som subjektivt sett upplevs som meningsfullt fungerar starkt 

motivationsskapande.” (Larsson 2007 s. 59). Det är således viktigt för läraren att få eleverna att 

känna att ämnet idrott och hälsa är meningsfullt för att motivera dem till fortsatt deltagande. 

  



 

14 

 

5. Metod 

I avsnittet nedan kommer vi att beskriva hur vi valt att gå tillväga med vår undersökning, vilka 

metoder vi valt att använda oss av, urval, det empiriska materialet, etiska aspekter, validitet och 

reliabilitet. 

 

5.1 Val av metod 

Uppgiftens syfte - att ur ett genusperspektiv undersöka elevers motivation till delaktighet i 

ämnet idrott och hälsa - föll sig naturligt då vi båda två läser till ämneslärare i just idrott och 

hälsa. Med tanke på att deltagandet i ämnet skiljer sig utifrån kön (Larsson & Meckbach 2007) 

anser vi att det är viktigt att undersöka vad det kan bero på. Vi har valt att använda oss av både 

kvantitativ och kvalitativ metod. Med en kvantitativ undersökning menas att man använder sig 

av siffror, det behöver inte endast vara siffror i begränsad mening utan också den överförda 

betydelsen som siffrorna ger. Ett kvantitativt tänkande innebär att man använder sig av ord som 

”längre, fler eller mer” (Trost & Hultåker 2016). Kvantitativ och kvalitativ undersökning kan 

ofta användas i kombination med varandra, vilket vi har valt att göra i vår undersökning. 

En kvalitativ undersökning genomförs då man vill förstå eller hitta mönster utifrån 

frågeställningen (Trost & Hultåker 2016). Hade vi bara velat undersöka elevernas syn på 

motivation hade det räckt med en kvantitativ undersökning, men eftersom vi var intresserade 

av att även undersöka lärarnas tankesätt kändes det naturligt att kombinera de två 

undersökningsmetoderna. I fortsättningen kommer vi benämna vår kvalitativa undersökning 

intervju och den kvantitativa en enkät (Esaiasson et al. 2017).  

Vi valde att använda oss av en enkät för att vi ville ha svar från en större målgrupp, även om 

informationen från varje individ därmed blev begränsad, för att kunna ifrågasätta eller stärka 

de intervjuades svar. Med hjälp av intervjuerna försökte vi förstå hur den enskilda läraren tänkte 

och arbetade med att motivera eleverna för ett ämne som idrott och hälsa. Våra metoder lyfter 

fram tankar och funderingar kring motivation och genus (Esaiasson et al. 2017). I intervjuerna 

använder vi oss av frågor utan fasta svarsalternativ. Vi har gett utrymme för följdfrågor för att 

kunna gå på djupet i de olika frågorna och lämna plats för lärarna att reflektera (Esaiasson et al. 

2017).  
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Enkäten valde vi för att kunna nå ut till en större grupp informanter, för att få en bättre överblick 

och kunna dra slutsatser baserade på mer information. Anledningen till att vi valde både 

intervjuer och enkäter var att vi ville jämföra elevernas svar med lärarnas för att se om 

upplevelserna skiljer sig åt om man är elev eller lärare. 

 

5.2 Urval 

I vår undersökning intervjuades tre lärare i ämnet idrott och hälsa, två manliga och en kvinnlig, 

som arbetar på gymnasieskolor, en kommunal och en friskola. Vi tillfrågade ytterligare en 

kvinnlig lärare, som på grund av tidsbrist inte kunde medverka i en intervju. Anledningen till 

urvalet var att vi ville se om svaren från de båda manliga lärarna skiljer sig från den kvinnliga 

lärarens svar ifråga om  hur de undervisar, men med tanke på att så litet urval kommer inga 

generella slutsatser kunna dras. Vi intresserade oss för idrottslärarnas upplevelser, tankar och 

funderingar ur ett genusperspektiv om elevers motivation inför och inställning till ämnet idrott 

och hälsa. Alla tre var behöriga, de manliga lärarna hade arbetat i 23 respektive 21 år och var 

båda ettämneslärare i idrott och hälsa. Den kvinnliga läraren hade arbetat i 2,5 år och 

undervisade i idrott och hälsa men även i hem- och konsumentkunskap. Enkäterna skickades ut 

till respektive intervjuad lärares elever i kursen idrott och hälsa 1 på respektive skola. Skolorna 

låg i innerstaden och uppfattas inte ligga i problemområden. 

 

5.3 Empiriskt material 

Intervjuerna med lärarna gjordes på respektive skola. Vi valde också att skicka ut enkäter till 

de elever som respektive lärare undervisar för att få ett elevperspektiv. Enkätformen valdes för 

att göra materialet mer hanterbart för oss att sammanställa. Eleverna som svarat på enkäten går 

i årskurs 1 eller 2, men där båda årskurserna läser kursen idrott och hälsa 1. Av praktiska skäl 

valde vi att ta kontakt och intervjua våra handledare som vi tidigare haft VFU hos. Med tanke 

på att skapandet av intervjufrågorna gjordes med hjälp av en intervjuguide som Esaiasson et al 

beskriver i Metodpraktikan (2017) förhöll vi oss professionellt och försökte att inte blanda in 

några personliga relationer, med tanke på tidigare VFU. 
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Vi började med att kontakta lärarna via mejl där vi skickade ut en beskrivning av vår 

undersökning och förfrågan om deltagande i intervjun. Efter godkännande från tillfrågade lärare 

delgavs de frågorna som vi hade tänkt ställa under intervjun för att ge dem tid att reflektera över 

frågorna och vara förberedda. I mejlet bifogades även enkätfrågorna till eleverna, för att få ett 

godkännande av lärarna. Vi bokade sedan in en tid för besök på skolan för att genomföra 

intervjuerna. Innan vi började ställde vi frågan om vi kunde spela in för att underlätta 

transkriberingsarbetet. Vi poängterade att intervjun skulle vara anonym och att alla namn skulle 

tas bort. Efter genomförd intervju fick lärarna en länk till enkäten, för att vidarebefordra den 

till eleverna. Intervjuerna tog cirka 20 minuter vardera att genomföra.  

Vi inledde intervjun med att ställa så kallade “uppvärmningsfrågor” där vi frågade om bland 

annat personuppgifter, för att skapa kontakt med intervjupersonen och för att skapa en god 

stämning under samtalet. Därefter ställde vi frågor som enligt oss var relevanta för vår 

undersökning. Vi valde att utforma korta frågor för att ge utrymme till långa svar. Vi funderade 

också på hur vi skulle kunna undvika ledande frågor eftersom vi var ute efter 

intervjupersonernas egna uppfattningar och tankar istället för svar som de kanske trodde vi var 

ute efter. Vi valde att använda oss av “tematiska frågor” där intervjupersonen får tillfälle att 

utveckla det den själv anser är viktigt att lyfta baserat på undersökningen om elevers motivation 

till idrott och hälsa. Uppföljningsfrågorna formulerades för att få fram så mycket innehållsrik 

information som möjligt, bland annat “har du någon specifik händelse du kan relatera till”, “vad 

tror du det beror på” osv. I slutet av intervjun lämnade vi ordet fritt till intervjupersonerna för 

att de mer djupgående skulle få återkoppla eller utveckla något från intervjun. Detta var även 

för att ge dem möjlighet att delge saker som de tyckte vi hade missat och som de ansåg var 

relevant i undersökningen (Esaiasson et al 2017).  

Den andra metoden vi använde var en enkät. Svarspersonerna skriver själva in svaren på 

enkätfrågorna som sedan kommer åter till forskaren. Anledningen till den valda metoden var 

att få så många personer som möjligt i urvalsgruppen att svara på våra frågor för att få ett brett 

underlag inför analysen. Vi valde även att skicka ut påminnelse via mejl till lärarna en vecka 

efter första utskicket av enkätfrågorna för att på så sätt förhoppningsvis få in fler svar (Esaiasson 

et al 2017).  

Vi använde oss av datainsamling genom att eleverna var samlade på en och samma plats, i vårt 

fall i en lärosal. Genom att använda oss av gruppenkäter utformade vi även en strukturerad 
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urvalsram då vi sedan tidigare visste vilka svarspersonerna skulle vara och hur vi skulle komma 

i kontakt med dem. Enkätfrågorna förmedlades genom länk via mejl där vi även skrev en tydlig 

introduktion till undersökningen och syftet med frågorna. Vi delgav dessa frågor till de 

intervjuade lärarna som i sin tur skickade vidare frågorna till eleverna. Genom att använda oss 

av enkät till eleverna undvek vi intervjuareffekten som Esaiasson et al menar kan påverka 

svaren. 

När vi formulerade enkätfrågorna i formuläret var vi noga med att det inte skulle vara för många 

frågor, inte heller för avancerade frågor för att undvika att svarspersonerna skulle misstolka 

något. Majoriteten av enkätfrågorna var utformade med förutbestämda svarsalternativ som 

eleverna kunde välja att klicka i. En del av frågorna var mer öppna frågor där eleverna kunde 

välja att med egna ord formulera exempelvis ”varför” och ”varför inte”.  

Sammanlagt fick 86 elever möjlighet att svara på enkäten, av dessa 86 var det 52 som deltog, 

därmed var svarsprocenten 61 procent. Vi skickade ut enkäterna till tre olika klasser, två klasser 

på friskolan samt en klass på den kommunala skolan. Vi är medvetna om att 

klassammansättningen på friskolan består av en majoritet flickor medan på den kommunala 

skolan består majoriteten av pojkar. Detta genererar ett högre antal deltagande flickor i enkäten. 

 

5.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) anser att det finns fyra etiska huvudkrav vid forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innefattar att vi som forskare informerar deltagarna om deras betydelse för 

undersökningen, samt att det är frivilligt att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet uppnådde vi genom att informera om detta innan genomförande av 

intervjuerna.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har gett samtycke att delta i intervjuer 

och enkäter. Är deltagare under 15 år krävs samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2002). Med tanke på att undersökningen genomförs på gymnasieskolor så 

behövde vi inte ta hänsyn till samtycke av föräldrar eller vårdnadshavare då alla elever är över 
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15 år. Eleverna kan även välja om de vill medverka i enkäten eller inte, vilket då också gör att 

samtyckeskravet uppfylls.  

Med konfidentialitetskravet menas att de som deltar i undersökningen förblir anonyma och att 

utomstående inte kan identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet 2002). Efter avslutade intervjuer 

valde vi att koda om deltagarnas namn i transkriberingen för att omöjliggöra identifiering. Vid 

enkäten försäkrade vi deltagarna om att den är anonym och inte kan kopplas till enskilda 

individer.   

Nyttjandekravet innefattar att man inte får vidarebefordra personuppgifter eller 

forskningsunderlag till utomstående (Vetenskapsrådet 2002). Det här tar vi hänsyn till genom 

att alla uppgifter vi har samlat in är och förblir anonyma. Den enda del som inte är helt anonym 

är den inspelade intervjun, men deltagarna blev informerade om att den förstörs efter det att 

uppsatsen är godkänd.  

 

5.5 Validitet/Reliabilitet 

En undersöknings validitet handlar om att vara noga med att det valda mätinstrumentet faktiskt 

mäter eller undersöker det syfte man har med sin studie (Esaiasson et al 2017). Med andra ord 

bör undersökningens mätinstrument vara noga utvalt för att få svar på undersökningens syfte 

och frågeställningar. I vårt fall anser vi att det finns en god validitet eftersom de frågor som 

ställs under intervjuerna och vid enkäten är strategiskt utvalda utifrån undersökningens syfte. 

Med tanke på att alla lärare även fick välja en trygg miljö att genomföra intervjun i samt välja 

tid, vilket blev ungefär lika för alla intervjuer fast på olika veckodagar. Validiteten blir även 

hög då vi använder oss av två metoder i form av olika frågeundersökningar för att samla in 

empirin, att undersöka samma tema utifrån två olika perspektiv, med både intervju och enkät 

som metoder.  

Anses en undersökning inneha en god reliabilitet har författaren funderat och reflekterat över 

hur pålitliga resultaten i studien är och huruvida insamlingen av informationen kan påverkas av 

slarviga anteckningar, hörfel eller liknande (Esaiasson et al 2017). En undersökning ska vara 

stabil och inte kunna bli utsatt för slumpartade händelser. Deltagarna ska bli frågade på samma 

sätt och situationen ska vara densamma för alla och skulle de få samma frågor vid ett annat 

tillfälle så skulle man få samma svar (Trost & Hultåker 2016). Vi anser att både intervjuguiden 
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och enkäten uppvisar en acceptabel reliabilitet då de är relaterade till vårt syfte och 

frågeställningar och den röda tråden hålls genomgående i studien. Resultatet blir även 

tillförlitligt då vi väljer att spela in och transkribera intervjuerna, vilket gör att intervjusvaren 

finns lagrade och det finns en mindre risk att viktig information går förlorad. 
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6. Resultat 

I det här avsnittet kommer resultaten från våra enkäter samt en del resultat från intervjuerna att 

presenteras. Resultaten förklaras utifrån syfte och frågeställningar. Elevernas svar på enkäten 

kopplas till motsvarande frågor i intervjuerna. I enkäten deltog 14 pojkar och 38 flickor, vilket 

påverkar utfallet så att resultaten utifrån ett genusperspektiv antagligen inte blir rättvisa. 

Medvetna om detta problem har vi ändå valt att dela upp resultaten utifrån genus. Vi har fått in 

fler svar från friskolan där majoriteten av klasserna bestod av flickor och i den kommunala 

skolan var majoriteten av klassen pojkar, detta nämns det mer om i analysen. 

 

6.1 Hur motiverar lärare eleverna och hur motiverade är eleverna?  

På frågan om eleverna känner sig motiverade inför ämnet idrott och hälsa svarade 57 procent 

av pojkarna och 79 procent av flickorna ja. På frågan om eleverna brukar vara aktiva på 

lektionerna i idrott och hälsa så svarade 86 procent av pojkarna och 92 procent av flickorna 

ja. Med att vara aktiv menade vi att vara ombytt och delta i lektionerna, detta framgår i frågan 

i enkäten.  

Det framkom i intervjuerna med lärarna att de anser att det viktigaste för att motivera eleverna 

i undervisningen är att skapa en bra relation till gruppen, få eleverna att känna sig trygga med 

varandra och ha välplanerade lektioner. Alla tre upplevde att majoriteten av de frånvarande 

eleverna var flickor.  
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6.2 Elevers upplevelse av prestation 

I tabell 1 finns resultaten från enkätens två frågor som behandlar elevers egen upplevelse av 

prestation i ämnet.  

 

Kön 

Känner du dig nöjd med din 

prestation? Procent 

Hur upplever du din prestation i 

ämnet? Antal Procent 

Pojkar 

Ja 93% 

Inget jag reflekterar över 9 69% 

Jag känner att jag blir bättre 4 31% 

Jag känner mig ofta dålig 0 0% 

Nej 7% 

Inget jag reflekterar över 0 0% 

Jag känner att jag blir bättre 1 100% 

Jag känner mig ofta dålig 0 0% 

 

 

 

 

Flickor 

Ja 81% 

Inget jag reflekterar över 14 45% 

Jag känner att jag blir bättre 16 51% 

Jag känner mig ofta dålig 1 4% 

Nej 19% 

Inget jag reflekterar över 1 14% 

Jag känner att jag blir bättre 2 28% 

Jag känner mig ofta dålig 4 58% 

Totalsumma 
   

52 
 

 

En fjärdedel av eleverna reflekterar inte över sin prestation i idrott och hälsa och är enbart med 

på lektionerna för att få betyg, av den fjärdedelen är knappt hälften pojkar. Dessa pojkar utgör 

mindre än hälften av alla pojkar som deltog i undersökningen. Av antalet deltagande flickor i 

undersökningen var det drygt hälften som inte reflekterar över sin prestation i ämnet idrott och 

hälsa och deltar endast för betyget. De elever som upplevde att de kände sig dåliga i ämnet 

idrott och hälsa var 12 procent, varav 5 flickor och 1 pojke. Mer om detta återkommer vi till i 

analysen.  
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6.3 Elevers idrottsliga bakgrund eller avsaknaden av den 

Av de 52 som deltog svarade 4 elever att de inte hade någon idrottslig bakgrund och av dessa 

var 3 pojkar och 1 flicka. De elever som angav att de hade någon form av idrottslig bakgrund 

men inte är aktiva längre var 19 stycken, varav 14 var flickor och 5 var pojkar. De som är aktiva 

i någon form av idrott är 16 av de svarande, av dessa var 13 flickor och 3 pojkar.  

Vi frågade lärarna om de trodde att elevernas idrottsliga bakgrund hade någon påverkan på 

undervisningen. De var av uppfattningen att den idrottsliga bakgrunden inte påverkade 

motivationen hos eleverna. Dessa uppgifter är viktiga i fortsättningen eftersom vi å andra sidan 

frågade lärarna om deras uppfattning. Mer om detta diskuteras i analysen.  
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6.4 Den allmänna inställningen hos elever 

I tabell 2 finns svaren på de två frågor som behandlar elevers inställning till ämnet idrott och 

hälsa. 

 

Kön 

Är ämnet idrott och hälsa lika viktigt 

som andra ämnen i skolan? Procent 

Allmän inställning till 

idrott och hälsa? 

Antal 

elever Procent 

 

Pojke 

 

Ja 100% 

Det är meningslöst 0 0% 

Det är som alla andra 

ämnen 6 43% 

Det är viktigt 8 57% 

 

Nej 0% 

Det är meningslöst 0 0% 

Det är som alla andra 

ämnen 0 0% 

Det är viktigt 0 0% 

 

Flicka 

 

Ja 82% 

Det är meningslöst 0 0% 

Det är som alla andra 

ämnen 12 39% 

Det är viktigt 19 61% 

Nej 18% 

Det är meningslöst 4 57% 

Det är som alla andra 

ämnen 2 29% 

Det är viktigt 1 14% 

Totalsumma 
   

52 
 

 

Lärarna hade olika uppfattningar om elevernas inställning till och betygssättning i idrott och 

hälsa. Två av tre ansåg att inställningen påverkade betygssättningen i ämnet, medan den tredje 

antydde att det inte skulle spela någon roll, mer om detta i analysen. 
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6.5 Elevinflytande 

På frågan om eleverna skulle bli mer motiverade om de fick vara med och påverka 

lektionsinnehållet svarade 79 procent av pojkarna och 82 procent av flickorna ja. Vi frågade 

även vilka aktiviteter de ville ha mer av i undervisningen varpå mer än hälften av pojkarna 

svarade bollsport. På samma fråga svarade en fjärdedel av flickorna att de föredrog bollsport 

och resterande föredrog mer enskilda aktiviteter.  

Av intervjuerna framgick det att alla tre lärarna tyckte det var viktigt med elevinflytande för att 

främja elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa. Lärarna såg skillnader i vilken typ av 

aktiviteter eleverna valde beroende på kön. De menade att de försökte arbeta med 

intressebaserat lektionsinnehåll i så stor utsträckning som det går, så länge det höll sig inom 

ramarna för kursen, mer om detta återkommer  i analysen 
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7. Analys 

I analysen kommer vi att sammanställa intervjusvaren och enkätsvaren genom att koppla dem 

till valda teorier och tidigare forskning. Av relevans för denna koppling har vi aktivt valt att 

utesluta en del av enkätfrågorna i form av vilket program och vilken skola eleverna tillhör. 

Enligt svaren vi har samlat in är det fler flickor än pojkar som svarat på enkäten. Detta innebär 

att vi inte kommer kunna diskutera ur ett genusperspektiv på det sätt vi hade önskat. Med tanke 

på att vi endast har haft intervjuer med tre lärare kan vi inte generalisera några resultat, men vi 

kommer i analysen ändå att analysera intervjuerna som vi har genomfört. När vi analyserar 

intervjuerna har vi valt att koda om svarspersonerna. Vi kommer för enkelhetens skull benämna 

lärarna utifrån följande: 

Manlig lärare 1 = ML1 

Manlig lärare 2 = ML2 

Kvinnlig lärare = KL 

 

7.1 Hur arbetar lärare med att motivera eleverna för ämnet idrott och hälsa?  

I våra intervjuer med två manliga och en kvinnlig lärare på både kommunal- och friskola var 

de överens om att det viktigaste för att generera motivation hos eleverna var att skapa relationer 

till gruppen och att eleverna känner sig trygga med varandra samt att läraren ska vara 

välplanerad inför lektionerna. Det framgick även att lärarna inte reflekterar över skillnader 

mellan könen när det kommer till motivation, utan snarare över vilka intressen det fanns i 

gruppen. Däremot ansåg samtliga lärare att flickor uppskattar att arbeta enskilt, medan pojkar 

föredrar att arbeta i grupp. Alla upplevde att en vanlig anledning till att inte delta på lektionerna 

var att eleverna glömt idrottskläder, där majoriteten av de frånvarande eleverna var flickor. De 

manliga lärarna upplevde vidare att flickor i större utsträckning lider av psykisk ohälsa vilket 

nedanstående citat visar: 

 

ML1: “tjejer är nog lite mer, visst man har glömt kläder kanske men det kan vara 

lite mer med det psykiska, att man inte riktigt mår bra” 
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ML2: “man bor hos mamma eller pappa växelvis och då är kläderna där och inte 

där eller man har en bråkig miljö överhuvudtaget kanske sover hos pojkvän osv 

och fokus är inte att ha med sig idrottsgrejer till skolan utan fokus liksom är bara 

att komma hit”  

 

KL: “tjejerna kanske har en större benägenhet att sätta sig vid sidan av och jag 

tror inte att det har med lektionsinnehållet den gången att göra utan det kan nog 

mer vara att man skyller på något men att man kanske har glömt sina kläder” 

 

Intervjuerna liknar Larssons (2002) genusforskning där pojkar framstår som mer 

prestationsinriktade och flickor mer relationsinriktade, mer känslomässigt styrda än vad pojkar 

är. Lärarna uppfattade det som att flickor var mer frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa,  

detta  på grund av känslomässiga skäl. Vår tolkning av detta är att rörelse till musik är mer 

känslobaserat och bollsporter är mer prestationsinriktat. Connell (2003) menar att det kan vara 

antingen positivt eller negativt att vara känslomässigt engagerad, i detta fall blir det negativt att 

vara känslomässig eftersom det innebär att inte delta på lektionerna i idrott och hälsa. 

När det handlade om könsuppdelad undervisning var lärarna återigen eniga om att inte 

förespråka könsuppdelade lektioner, men att det i vissa moment kunde underlätta och gynna 

undervisningen. Bland annat menar ML2 att en del elever, framför allt flickor, kan uppleva en 

tryggare miljö när man har könsuppdelad undervisning, medan vissa skulle tycka att det inte 

blir någon utmaning att ha undervisning med enbart flickor. Detta kan kopplas till genusteorins 

ordningsstruktur av kön, mer specifikt dikotomin, lärarna menar att uppdelning av kön under 

lektionerna kan vara bra när det gäller vissa uppgifter men inte när det gäller all undervisning.  

 

7.1.1 Elevers upplevelse av motivation inför ämnet idrott och hälsa 

Enligt vår tolkning kan vi utläsa från enkäten att eleverna som svarat på frågorna drivs av en 

inre motivation. Inre motivation innefattar att individen utför något av fri vilja som genererar 

utveckling och glädje (Deci & Ryan 2009). Detta då mer än hälften svarade att de deltar i 

undervisningen på grund av att de tycker det är roligt, det är viktigt att röra på sig eller att man 

lär sig hur man kan vara hälsosam. Enligt svaren från enkäten var det mindre än hälften som 
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enbart deltog i undervisningen på grund av betyget, vilket innebär en yttre motivation då 

individen känner en drivkraft för att uppnå ett mål eller att tillfredsställa ett behov. 

Hos elever med idrottslig bakgrund eller avsaknad av den såg lärarna skillnad i 

motivationsfaktorn. ML1 menar att eftersom ämnets karaktär har ändrats i riktning mot ett 

hälsoämne, skapar det förutsättningar för elever utan idrottslig bakgrund att lyckas även i idrott 

och hälsa. KL menar att hon inte har upplevt skillnader i sin undervisning, hon använder sig av 

utvärderingar där eleverna själva får skriva hur de upplever lektionerna, vilket hon menar har 

gett positiv respons; “det här kanske inte är mitt favoritämne men det är ändå kul att gå hit för 

att jag vet att du inte kommer skälla på mig eller liksom tycker att jag inte är tillräckligt duktig 

utan du vet att jag kämpar på.” 

 

ML2: “oftast om man idrottat jättemycket så kanske man inte har så mycket gratis 

ändå, mer än i rörelsekvaliteten och i förståelsen men även om de har en 

jättegedigen idrottslig bakgrund, då är det väl snarare i så fall att de med en 

gedigen idrottslig bakgrund kanske känner att det blir tårta på tårta om de haft 

en idrottstränare som har pratat mycket om kost osv, så känner de att ja men det 

här har jag redan, det här kan jag redan, då minskar ju det motivationen”   

 

Enligt vår tolkning skiljer sig inte svaren mellan de manliga och den kvinnliga läraren då alla 

anser att den idrottsliga bakgrunden inte spelar någon roll för motivation till ämnet. ML2 menar 

till och med på att det kan vara en nackdel om elever har någon form av idrottslig bakgrund.  

 

7.1.2 Elevers idrottsliga bakgrund eller avsaknad av den 

Enligt enkätsvaren kan vi inte få någon rättvis bild av elevers idrottsliga bakgrund på grund av 

att antalet svarande flickor respektive pojkar skiljer sig åt. Enligt de svar vi har fått in har fler 

flickor en idrottslig bakgrund jämfört med pojkarna, vilket enligt vår tolkning kan vara på grund 

av att flickor deltar i någon form av föreningsidrott för att kompisarna gör det. I tidigare 

forskning framkommer det att pojkar i större utsträckning än flickor är mer aktiva inom 

föreningsidrotter (Larsson & Meckbach 2007). Enligt resultaten vi har fått fram genom vår 

undersökning visar det att det har skett en förändring då flickor är mer aktiva inom 

föreningsidrott än pojkar. 
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7.1.3 Elevers upplevelse av prestation 

Vår tolkning av resultatet är att flickor i större utsträckning ofta känner sig dåliga i ämnet 

idrott och hälsa jämfört med pojkar. Detta styrks av Hirdmans (1993) genussystem som 

beskriver olika könsmönster som en bas för den sociala ordningen. Eftersom ämnet idrott och 

hälsa anses vara ett maskulint ämne där pojkar gynnas ifrågasätts inte hierarkin då vår 

undersökning enligt oss bekräftar att pojkar i större utsträckning känner sig bättre i ämnet än 

flickor. Detta kan också kopplas till Redelius (2005) studie om att de elever som känner sig 

duktiga och utvecklas i ämnet har en mer positiv upplevelse i undervisningen. Enkätsvaren 

bekräftar att pojkar i större utsträckning är mer positiva till ämnet. 

 

7.1.4 Elevers allmänna inställning till ämnet idrott och hälsa 

På frågan om ämnet idrott och hälsa var lika viktigt som andra ämnen i skolan svarade 14 

pojkar och 31 flickor ja. Vår tolkning av detta är att vi även här kan koppla detta till att pojkar 

är mer motiverade till ämnet idrott och hälsa och därför också anser mer än flickorna att det 

är ett viktigt ämne (Larsson 2016).  

Ju mer vi analyserat svaren på enkätens frågor har vi insett och är medvetna om att frågan om 

eleverna anser att ämnet idrott och hälsa är lika viktigt som andra ämnen i skolan samt 

elevernas egen inställning till ämnet, frågar vi om samma fenomen fast på olika sätt vilket har 

gjort att vi har fått in samma svar på två olika frågor. Det som blev intressant var att flickorna 

som svarade nej på frågan om ämnet var lika viktigt som andra ämnen i skolan, även svarade 

i den andra frågan om inställningen till ämnet att ”det är som alla andra ämnen”. En intressant 

fråga som vi ställer oss blir då om något ämne är viktigt i skolan för dessa elever? 

 

7.2 Tror lärare att betygssättningen påverkas av elevers inställning till ämnet 

idrott och hälsa? 

Då undersökningen innefattar intervjuer med endast tre lärare kan resultatet inte generaliseras. 

På frågan om inställning och betygssättning skiljer det sig mellan lärarnas svar. De två manliga 

lärarna var överens om att inställningen till ämnet till viss del påverkar betygssättningen medan 

den kvinnliga läraren inte ansåg att det påverkade och inte bör påverka betygssättningen. Den 

kvinnliga läraren trycker på att använda sig av betygsmatriser vilket ger en mer likvärdig 
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bedömning eftersom det i matrisen inte bedöms vilken inställning eleven har, enbart 

rörelseförmågan. Enligt Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (2011) ska läraren vid 

betygssättning beakta all information om elevers kunskaper och bedöma efter de nationella 

kunskapskraven, läraren ska bedöma de kunskaper eleverna uppvisar utan att ta hänsyn till 

inställningen till ämnet (Skolverket 2011). Detta för att uppnå en likvärdig bedömning. 

 

ML1: “det är ju självklart, har du inte rätt inställning så har du ju svårt att ta till 

dig kunskaper, vara motiverad, koncentrerad och göra bra ifrån dig” 

 

ML2: “absolut, [...] vissa har ju lite från föräldrar och så att man ska komma och 

rasta av sig, den inställningen gör ju att prestationen inte blir jättebra, då får man 

inget högt betyg heller” 

 

KL: “presterar de men gör det med en taskig attityd, då är det ju inte det jag ska 

titta på utan faktiskt vad de gör” 

 

 

7.2.1 Elevinflytande i undervisningen  

När det gäller hur lärarna arbetar med elevinflytande var samtliga eniga om att det är viktigt för 

motivationen hos eleverna. Lärarna jobbar med elevinflytande på så sätt att det finns vissa 

bestämda ramar som genomsyrar lektionerna och som eleverna får välja inom. Detta var 

intressant eftersom det var tydligt vad eleverna valde beroende på kön. Flickor valde i 

genomsnitt hellre rörelse till musik, medan pojkarna i större utsträckning valde bollsport, 

hinderbana eller egenträning på gymmet.  

Med tanke på denna tydliga fördelning bevaras könsnormerna genom att flickor och pojkar 

beter sig på ett visst sätt utan att man reflekterar över det. Hedlin (2010) menar att skillnaderna 

mellan manlighet och kvinnlighet blir något naturligt. I intervjuerna med de manliga lärarna 

framgår detta av deras tolkning av intresse och kön, där intervjuerna genomsyras av att flickor 

föredrar rörelse till musik och dans medan pojkar föredrar bollsporter. Den kvinnliga läraren 

gör inte samma koppling mellan kön och intresse. Dessa skillnader kan påverka motivationen 

inför ämnet.  
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Enligt enkäten var det 42 som hade blivit mer motiverade inför ämnet genom att själva få vara 

med och påverka innehållet. Vår tolkning kopplar vi till Holmberg (2009) som behandlar hög- 

och lågpresterande personer. Tolkningen blir då att de 42 som hade blivit mer motiverade av 

att påverka innehållet i lektionerna är högpresterande och hade antagligen valt aktiviteter som 

de känner sig trygga med och kan prestera i. De resterande 10 som inte hade blivit mer 

motiverade genom att påverka lektionsinnehållet är enligt vår tolkning lågpresterande och 

känner att de hade misslyckats oavsett aktivitet. 

 

7.2.2 Elevernas önskemål om aktiviteter i undervisningen 

Gällande de aktiviteter som eleverna vill ha mer av i undervisningen ville flickor i större 

utsträckning ha mer enskilda aktiviteter (aktiviteter som utförs enskilt) än pojkar. Enskilda 

aktiviteter enligt vår enkät innefattar egenträning, friluftsliv, simning och avslappnande 

aktiviteter.  Jämför man våra resultat från enkäten med Larssons (2016) studie där lagidrotter 

betraktas som maskulina idrotter, kan man se ett samband som tidigare nämnts där flickorna 

föredrog enskilda aktiviteter mer än vad pojkarna gjorde. Enligt enkäten var det en stor del av 

pojkarna som föredrog bollsporter i undervisningen än andra aktiviteter, medan enbart ett fåtal 

av flickorna föredrog att ha mer bollsporter. Detta går även att koppla till Larssons (2002) 

studie kring genusteorin där hans forskning bekräftar att pojkar är mer prestationsinriktade, 

medan flickor är mer relationsinriktade. Där gör vi återigen tolkningen att det innebär att de 

är mer känsloinriktade och föredrar enskilda aktiviteter. I tidigare forskning från Larsson 

(2016) bekräftas det att undervisningen i idrott och hälsa genomsyras av de olika 

föreningsidrotterna fotboll och innebandy. Enkäten styrker föreställningen att pojkar är på ett 

visst sätt och att flickor är på ett annat sätt, vilket begränsar individernas handlingsutrymme 

(Larsson 2002). Enligt vår tolkning så har det inte skett någon förändring det senaste årtiondet 

angående skillnaden i aktivitet och intresse och att man kan se att könsfördelningen fortfarande 

består i ämnet idrott och hälsa. 
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7.3 Metodreflektion 

Vi anser att valet att arbeta med samtalsintervjuer och enkäter var rätt i den här undersökningen 

med tanke på att vi ville få fram hur lärarna tänkte, tyckte och arbetar med motivation, men 

också hur detta uppfattas av eleverna. Problematiken med intervjuerna var att vi inte alltid fick 

fram några konkreta svar på våra frågor utan informanterna pratade runt en del frågor utan att 

riktigt komma fram till något, vilket har gjort det svårtolkat i analysen. Trots att vi skickade ut 

intervjufrågorna i god tid innan intervjun genomfördes för att lärarna skulle få möjlighet att 

förbereda sig. Den problematik vi upplevde med enkäterna var svårigheten att påverka antalet 

deltagare då vi gick via lärarna till eleverna. Detta gjorde att vi själva inte kunde påminna 

eleverna om att svara på enkäten.  

Med tanke på att vi använde oss av fasta svarsalternativ i enkäten kan det ha påverkat svaren 

från eleverna, då vissa frågor blev ledande eftersom det inte fanns ett ”öppet alternativ”. 

Exempelvis på frågan angående vilka aktiviteter eleverna önskade mer av undervisningen fanns 

det inget alternativ för de elever som kände sig nöjda med undervisningens innehåll. Ett annat 

alternativ hade varit att använda graderade svar för att höja validiteten.  

Med tanke på att vi endast har intervjuat tre lärare, varav två manliga och en kvinnlig, kan vi 

inte dra några generella slutsatser från resultatet. Liknande gäller med enkäten då vi inte kunnat 

påverka urvalet och det är betydligt fler flickor än pojkar som har besvarat enkäten. Det gör att 

vi inte kan göra en rättvis bedömning angående genusperspektivet kopplat till motivation.  

Anledningen till att vi valde samtalsintervjuer var att det kunde ge bredare svar vilket vi också 

fick till viss del. Hade vi valt att formulera frågorna på ett annat sätt hade vi kunnat få mer 

djupgående svar. Hade vi valt att endast använda oss av samtalsintervjuer med lärare och elever 

hade vi av tidsbrist fått välja en mindre urvalsgrupp och där resultatet kunnat se annorlunda ut 

då vi hade fått in färre svar. Ett annat alternativ till metod hade kunnat vara observationer, då 

vi hade kunnat vara på plats och se och tolka hur lärare arbetar med motivationen hos eleverna. 

Men i vårt fall ville vi undersöka vad som anses vara viktigt och om det skiljer sig mellan de 

olika lärarna i hur de tänker snarare än vad de gör för att motivera eleverna. Vid en observation 

hade vi inte fått reda på elevernas tankar och känslor kring att delta på lektionerna. Vi hade 

kunnat använda oss av samtalsintervjuer med lärare från fler skolor för att få ett bredare 

underlag och dra mer generella slutsatser. Men på grund av tidsbrist hos oss var detta inte 

genomförbart. 
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Vi hade förväntat oss att samla in kring 86 enkätsvar, tyvärr så blev utfallet endast 52, men trots 

det lilla urvalet har vi fått resultat som har genererat slutsatser. Trots ett litet urval av intervjuer 

har vi ändå kunnat knyta an till studiens litteratur och val av teorier.  
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8. Slutsats 

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka elevers motivation inför deltagande i 

ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv, samt hur lärare tänker kring elevers inställning 

och om det påverkar betygssättningen. Resultaten som vi har kommit fram till är av stor vikt 

för vår framtida yrkesroll som lärare i idrott och hälsa, det har gett oss en inblick i hur det kan 

se ut i skolorna. Detta kommer hjälpa oss på så sätt att vi är medvetna om problematiken med 

lågt deltagande och bristen i motivation hos eleverna och kan då motverka detta. Genom våra 

frågeställningar undersökte vi hur lärarna arbetar med att motivera eleverna inom ämnet idrott 

och hälsa, om genus kan förklara eventuella skillnader i motivation hos eleverna och om lärare 

tror att elevers inställning till ämnet påverkar betygssättningen. Med hjälp av intervjuer och 

enkäter har vi fått in ett lärar- och elevperspektiv som vi har kopplat till en genusteori och en 

motivationsteori.  

 

8.1 Hur arbetar lärare med att motivera eleverna inom ämnet idrott 

och hälsa? 

I vår undersökning har vi kommit fram till att våra intervjuade lärare är medvetna om att man 

måste arbeta med motivationen hos eleverna för att främja deltagandet på lektionerna. Detta 

görs genom att ta hänsyn till elevernas intresse, vara strukturerad, ha välplanerade lektioner och 

skapa relationer som ger trygghet hos elevgruppen. Genom vår enkät kom det fram att elever i 

hög grad var motiverade inför ämnet idrott och hälsa, men att de kunde bli mer motiverade om 

de själva fick vara med och påverka innehållet på lektionerna. Majoriteten av alla elever tyckte 

att idrott och hälsa var lika viktigt som andra ämnen i skolan, vilket också främjar motivationen 

för ämnet.  

Vår tolkning av resultaten är, att om lärarna hade arbetat ännu mer med elevinflytande hade 

motivationen hos eleverna varit högre. Vår tolkning av detta betyder att lärarna behöver hitta 

fler sätt som får ett större antal elever motiverade, för att även få med de elever som inte känner 

sig motiverade inför ämnet och inte är aktiva på lektionerna. Värt att notera är att det inte är 

säkert att alla elever blir motiverade av att bestämma över sin egen undervisning. 
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8.2 Kan genus förklara motivationsskillnader hos elever i ämnet idrott 

och hälsa? 

I vår undersökning framkom det att lärarna inte reflekterar över motivationsskillnader mellan 

könen, däremot ansåg två av tre lärare att motivationen skiljer sig mellan könen beroende på 

vilken aktivitet man är intresserad av. De intervjuade lärarna var eniga om att flickor är mer 

frånvarande eller inte är aktiva och ombytta på lektionerna. Enligt enkäten var det drygt hälften 

av pojkarna och majoriteten av flickorna som kände sig motiverade inför ämnet idrott och 

hälsa. Elevers upplevelse av sin prestation visade skillnader mellan könen på så sätt att flickor 

i större utsträckning än pojkar upplever att de inte presterar bra på lektionerna.  

Vår slutsats är att det finns motivationsskillnader mellan könen både sett ur lärarnas och 

elevernas perspektiv, men de ser olika saker. Lärarna menar att fler flickor än pojkar är borta 

från lektionerna, vilket tyder på att flickorna i större utsträckning är mindre motiverade till att 

delta på lektionerna. Ur elevernas perspektiv framkom det att fler flickor än pojkar är 

motiverade till ämnet.  

 

8.3 Tror lärare att betygssättningen påverkas av elevers inställning till 

ämnet idrott och hälsa? 

De manliga lärarna ansåg att elevers inställning till ämnet idrott och hälsa påverkar 

betygssättningen. En positiv inställning till ämnet innebär att eleven även presterar, men har de 

en negativ inställning är det svårt att få ett bra betyg. De lärare som upplever att det finns elever 

som inte ser ämnet som lärorikt har svårt att sätta höga betyg för de ser det sambandet mellan 

inställning och prestation. Den kvinnliga läraren som inte tycker att inställningen påverkar 

betygssättning anser i stället att man som lärare inte ska bedöma elevers inställning till ämnet 

utan enbart deras prestation.  

Den slutsats vi drar av detta är att de manliga lärarna menar att inställningen påverkar 

betygssättningen, vilket den inte borde. Som elev behöver man inte tycka om ämnet för att 

kunna prestera men att det är en fördel för att uppnå ett bra betyg. Eftersom vi inte ställde 

samma fråga till eleverna så kan vi inte dra någon slutsats från elevperspektivet, dock kan vi 

enligt vår tolkning dra en slutsats om att de elever som känner sig motiverade inför ämnet 
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antagligen har högre betyg jämfört med de elever som inte är motiverade i ämnet baserat på 

lärarnas svar. 

 

8.4 Förslag till framtida forskning 

I framtida forskning skulle det kunna vara av intresse att undersöka en större urvalsgrupp där 

intervjuer av fler lärare genomförs, enkäterna skickas till fler elever vilket antagligen kommer 

ge ett tydligare och mer generaliserbart resultat. Det hade även varit intressant att göra liknande 

undersökning i teoretiska ämnen, exempelvis matematik och samhällskunskap. Hade det gett 

samma resultat eller ser det annorlunda ut när det handlar om skillnader i genus, inställning och 

betygssättning? Något som även hade varit intressant att undersöka är varför eleverna väljer att 

delta i undervisningen, vilka är de bakomliggande faktorerna? 
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10. Material/Intervjufrågor/Frågeformulär för 

elevenkäten 
  

Bilaga 1, Frågeformulär för elevenkäten 
 

Kön: 

 Tjej  

 Kille 

Vilket program läser du? 

 Yrkesförberedande 

 Högskoleförberedande 

Vilken slags skola går du på? 

 Kommunal skola  

 Friskola 

Idrottar du eller har du idrottat. I så fall vilken/vilka idrotter? (Har du någon idrottslig 

bakgrund? Vilken i så fall?) 

 

Känner du dig motiverad till ämnet idrott och hälsa? 

 Ja 

 Nej 

Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

Om du fick vara med och påverka innehållet av idrottslektionerna, skulle du bli mer 

motiverad och aktiv då? 

 Ja 

 Nej 

Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

Anser du att ämnet idrott och hälsa är lika viktigt som andra ämnen i skolan?  

 Ja 

 Nej  

Om du svarat nej på föregående fråga, motivera varför! 

 

Brukar du vara aktiv på idrottslektionerna? (med aktivt menar vi att vara ombytt) 

 Ja  

 Nej 
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Vilken av dessa aktiviteter skulle du vilja ha mer av i undervisningen? 

 Bollsporter 

 Rörelse till musik 

 Redskap 

 Lekar 

 Friluftsliv 

 Egenträning 

 Avslappnande aktiviteter 

 Mer teoretiska inslag 

 Simning 

 Orientering 

Vad har du allmänt för inställning till ämnet idrott och hälsa? 

 Det är viktigt 

 Det är meningslöst 

 Det är som alla andra ämnen 

Varför deltar du i undervisningen i idrott och hälsa? 

 Endast för betyget 

 För att det är roligt 

 För det är viktigt att röra på sig 

 Man lär sig hur man kan vara hälsosam 

Hur upplever du din prestation i ämnet? 

 Jag känner att jag blir bättre 

 Jag känner mig ofta dålig 

 Inget jag reflekterar över 

Känner du dig nöjd med din prestation efter lektionerna i idrott och hälsa? 

 Ja 

 Nej 
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Bilaga 2, Intervjufrågor till lärarna 

Namn:  

Skola: 

Hur länge har du arbetat som lärare:  

Ämnen:  

 

 Hur arbetar du för att eleverna ska bli motiverade till undervisningen i idrott och 

hälsa? 

 Anser du att det finns en skillnad i motivation till ämnet när det kommer till tjejer och 

killar? 

 Spelar det någon roll om man arbetar i grupp eller enskilt när det kommer till närvaro 

och motivation? 

 Hur ser närvaron ut på dina lektioner? Är det fler killar än tjejer som är borta mycket? 

 Tror du det skulle göra skillnad på elevers motivation om man hade könsuppdelade 

lektioner?  

 Anser du att elevernas idrottsliga bakgrund eller saknad av detta påverkar deras 

motivation till ämnet? 

 Tror du att elevers inställning till ämnet kan vara avgörande för betygssättningen? 

 Hur arbetar du med elevinflytande och lektionsinnehåll? 

 


