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Abstract 

Denna studie syftar till att identifiera orsakerna till varför eleverna från de studieförberedande 

programmen väljer att vara frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa. För att se om 

elevernas frånvaro påverkades av olika sätt att se på motivation skapades en enkät som var 

utformad från ett motivationsperspektiv. Den kunskap som kan vinnas genom denna studie 

skulle kunna vara viktigt för lärare i idrott och hälsa så att de kan arbeta på att föra dessa 

elever tillbaka till klassen. 

 

Studien genomfördes på två olika gymnasieskolor i Småland i Sverige vårterminen 2013 och 

inkluderade 132 besvarade enkäter från elever som studerar vid ett studieförberedande 

program. Undersökningen visade att hela 99 % av eleverna deltog på lektionerna i idrott och 

hälsa mer än 50 % av lektionerna, medan endast 1 % medgav sig delta mindre än 50 %. Det 

var 11 % av eleverna som sa att de tyckte att ämnet som helhet var negativt eller meningslöst. 

Däremot har majoriteten av de elever som deltagit i studien (89 %) en positiv inställning till 

ämnet och uppskattade även den kunskap och lärdomar som ämnet ger dem. Många sa också 

att de ville ha mer lektionstimmar i ämnet. Den vanligaste orsaken till att inte delta visade sig 

vara sjukdom/skada, däremot så trodde eleverna att anledningen till att andra elever är 

frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa är att de inte orkar eller är lata.  

 

Nyckelord: Frånvaro, gymnasiet, studieförberedande program, närvaro. 
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1.Inledning 

 

Jag är en student på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö som i detta skede är inne 

på min tredje termin. Mitt förstaämne är Idrott och Hälsa och det är även detta ämne som min 

första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kretsade kring.  

       Under denna VFU lade jag märke till att det fanns många elever som valde att inte vara 

närvarande under lektionerna i idrott och hälsa. Jag såg även att det skiljde sig mellan olika 

program och klasser. Klasser på de studieförberedande programmen hade generellt färre 

personer frånvarande än klasserna på de yrkesförberedande programmen. Lärarna hade många 

olika uppfattningar om vad orsakerna till detta var. Det kunde vara förklaringar som 

exempelvis ”Eleverna på de studieförberedande programmen är mer motiverade” eller 

”Eleverna på de studieförberedande programmen vill ha bättre betyg”. Jag fick dock aldrig 

någon förklaring till varför vissa av eleverna på de studieförberedande programmen valde att 

inte delta. Jag fick däremot många olika förklaringar till varför vissa av eleverna på de 

yrkesförberedande programmen inte deltog. Det var anledningar som exempelvis lathet, 

sociala problem och ingen motivation. Alla förklaringar jag fick kom dock från den 

undervisande läraren men aldrig från eleverna själva. Jag märkte även att många av lärarna 

var uppgivna och helst ville skjuta dessa elever åt sidan och istället fokusera på de elever som 

deltog. Det kom heller aldrig på tal vad läraren själv skulle kunna göra med undervisningen 

för att öka närvaron. Detta skapade en nyfikenhet hos mig att ta reda på vad det är som gör att 

vissa elever på de studieförberedande programmen väljer att inte delta. Vad kan den 

undervisande läraren göra för att åtgärda detta problem? 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie var att kartlägga orsakerna till frånvaro av vissa elever på 

studieförberedande program från lektionerna i idrott och hälsa samt vad det är som motiverar 

de andra eleverna att delta. Ett vidare syfte med studien var att belysa vad eleverna anser att 

man som lärare i idrott och hälsa kan göra i undervisningen för att minska denna frånvaro. 

Förhoppningen med studien var att resultateten i framtiden ska kunna användas som ett 

hjälpmedel för att kunna motivera dessa elever till delaktighet men också för att ge lärare i 
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idrott och hälsa en viss förståelse för vad som kan upplevas som negativt och positivt med 

undervisningen.  

1.2 Frågeställningar 
 

Arbetet utgick från följande frågeställningar: 

 Vad anser eleverna på studieförberedande program är anledningarna till att inte delta 

på lektionerna i idrott och hälsa? 

 Vad är det som motiverar elever på de studieförberedande programmen att delta på 

idrottsundervisningen? 

 Hur kan man, enligt eleverna, som lärare förändra undervisningen i idrott och hälsa för 

att minska antalet frånvarande elever? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I ”Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002” som på 

uppdrag av Skolverket genomförts av Institutionen för Idrott och hälsa vid Örebro universitet 

framgår det att omkring tre fjärdedelar av eleverna på gymnasiet tycker att ämnet idrott och hälsa 

är intressant. Utvärderingen visar även att två tredjedelar av eleverna tycker att det är för få 

idrottstimmar i skolundervisningen. Detta samtidigt som ca 14 % av eleverna uppger sig vara 

frånvarande från lektionerna ofta och där 7% uppger att de deltar sällan eller aldrig.  

 

Karin Redelius (2004) har jämfört elever med en negativ inställning till idrott och hälsa med 

elever med positiv inställning och har kommit fram till att de med negativ inställning i högre grad: 

 

 Anser att flickor och pojkar inte alltid ska ha idrott tillsammans. 

 Tror att både deras mamma och pappa tycker att ämnet är mindre viktigt än skolans övriga 

ämnen. 

 Har lägre betyg i ämnet. 

 Har en låg tilltro till sin förmåga och vad de tror sig om att kunna klara av. 

 Inte är medlemmar i en idrottsförening eller deltar i aktiviter som leds av en ledare. 

 Inte uppfattar sig som en person som blir svettig och andfådd flera gånger i veckan.  

(Redelius 2004) 

 

De ovanstående punkterna som Redelius (2004) har angivit kan beskrivas ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Då de elever jag har undersök tillhör den minst representerade 

grupp i denna problematik samt i mycket stor grad tillhör en hög social klass med högt 

idrottshabitus (Engström, 2003) har jag däremot valt att se på problemet ur ett annat 

perspektiv. Enligt mig kan punkterna ovan även beskrivas ur ett motivationsperspektiv där 

föräldrar, social klass och betyg påverkar motivationsnivån hos eleverna. Med denna tanke 

valde jag därför att använda mig av olika teorier om motivation. Motivation tror jag även är 

något som eleverna i studien förstår och därför kan svara med större sanningsenlighet och 

utan missförstånd. 

2.1 Motivation – en definition 
Begreppet motivation växer allt mer inom skolans ramar och har blivit mycket centralt i 

ämnet idrott och hälsa (Vallerand, 1992). Genom att i skolan låta eleverna aktivt arbeta med 

motivation kan man uppnå många av ämnet idrott och hälsas syften i läroplanen. Det kan 
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exempelvis vara syftet att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse och 

förmåga för att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa för 

välbefinnande” (Skolverket 2011) och därigenom skapa ett livslångt intresse för fysisk 

aktivitet. 

 

Det finns olika sätt att beskriva ordet motivation. Nationalencyklopedin (2013) beskriver 

exempelvis motivation som ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål”, medan Svenska akademins ordbok beskriver 

motivation som ”en sammanfattning av de motiv som bestämmer en viljeakt,  den i 

föreställningar och känslor bestående orsaken till en viss reaktion” (saob.se 2013). Det som 

dessa båda definitioner handlar om är att väcka lust och intresse hon individen, eller i mitt 

fall, eleven.  

 

Det finns många faktorer som påverkar elevers motivation. Ett exempel på detta kan vara 

ämnet idrott och hälsas syfte om att: ”undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter 

utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar” (Skolverket, 2011). 

Ett sådant syfte kan hos vissa elever skapa prestationsångest som tillsammans med andra 

faktorer kan leda till att elever väljer att inte delta på lektionerna, det vill säga amotivation. . I 

nästa kapitel (3.Teorier om motivation) kommer jag att redogöra vidare för mina teoretiska 

utgångspunkter i relation till motivation. 

 

2.2 Ungdomar och folkhälsa 
En regelbunden fysisk aktivitet har många goda effekter på hälsan och motverkar även de 

vanligaste folksjukdomarna (Engström, 2004). Trots detta har enligt Folkhälsorapporten 

(Socialstyrelsen, 2009) andelen överviktiga personer i åldrarna 16-24 år fördubblats jämfört 

med för 20 år sedan, vilket tyder på att dagens ungdomar har annorlunda levandsvanor än 

förr.  

       Ungdomars utbud av fritidsaktiviteter har blivit större i dagens samhälle och innehåller 

många stillasittande aktiviteter som exempelvis tv, tv-spel, datorspel och chattande (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009) visar på att endast två av 

tre elever utför regelbunden fysisk aktivitet. Detta innebär att det blir otroligt viktigt att 
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läraren i idrott och hälsa arbetar hårt för att få alla elever att delta på lektionerna, eftersom 

lektionen i idrott och hälsa för vissa elever kan vara den enda fysiska aktivitet de genomför på 

hela veckan (Larsson, 2007). Det står även i styrdokumenten att ”Undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, 

utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.” (Skolverket 2011), vilket ytterligare 

visar på lärarens uppdrag att försöka påverka eleverna och inte, skjuta dessa elever åt sidan 

för de anses som ”omotiverade”.  

 

2.3 Undersökningar om ungdomar och skolidrott 

Det finns en hel del studier och forskning som berör hur fysisk aktivitet värderas och upplevs 

av olika sociala grupper, dock inte inom skolans värd. Jag har haft stora problem med att hitta 

tidigare forskning som berör mina frågeställningar, vilket visar på att gymnasieungdomars 

deltagande på idrottsundervisningen är ett ganska outforskat område. Det finns dock en hel 

del undersökningar och utvärderingar av ämnet som är gjorda på uppdrag av Skolverket och 

regeringen.  

 

Enligt flera olika nationella utvärderingar är ämnet idrott och hälsa ett av de ämnena som är 

mest populärt i skolan. I Skolverkets (2001) rapport Attityder till skolan 2000 framgår det att 

ämnet idrott och hälsa har en stark ställning hos det svenska folket. Det är dock många som är 

kritiska till hur pass ämnet lyckas med att uppnå dess mål. Strandell (2001) genomförde även 

en undersökning på uppdrag av Skolverket och Folkhälsoinstitutet som visade på en 

övervägande positiv inställning till ämnet idrott och hälsa bland eleverna. Rapporten visade 

dock att det var 8% av de 474 eleverna i de 23 olika gymnasieskolor som undersökts som 

sällan eller aldrig deltog på idrottsundervisningen. En stor andel av flickorna, närmare 15%, 

uppgav även att de inte rörde på sig särskilt mycket under idrottslektionerna, även om de var 

ombytta. Totalt 90% av eleverna uppgav att de tyckte ämnet är var viktigt och att de kände sig 

trygga på lektionerna. De uppgav också att lektionsinnehållet var bra samt att uppfattningen 

av ämnet var att det var roligt, lärorikt och ansträngande. Enligt Strandell (2001) fanns det 

skiftande orsaker för de som sällan eller aldrig deltog. Det var exempelvis medicinska 

orsaker, inga kläder, utanförskap eller obehagskänslor att byta om. Det var även dessa elever 

som ansåg att ämnet idrott och hälsa var onödigt och de var även ofta inaktiva på fritiden. 

Larssons (2003) undersökning visade även på att eleverna på de studieförberedande 

programmen i större utsträckning upplevde sig som inte tillräckligt duktiga och hade en mer 
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negativ kroppsuppfattning än eleverna på de yrkesförberedande programmen. 

Kroppsuppfattning var ett perspektiv som främst var representerat av flickor där de upplevde 

obehag att byta om och skämdes för sitt utseende, framförallt vid simundervisningen framstod 

detta som ett stort dilemma bland flickor. Dock fanns det även killar som berättade att de 

skämdes över sin kropp. 

 

 

År 2002 genomförde Erikson m.fl. (2003) en undersökning på uppdrag av Skolverket. 

Undersökningen handlade om ämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor. I undersökningen 

ingick elever från både grundskola och gymnasium. Sammanlagt 278 elever från 10 olika 

gymnasieskolor samt skolledare och lärare fick besvara enkätfrågor. Resultatet visade att två 

tredjedelar av eleverna tyckte att ämnet var viktigt och att det borde ges mer lektionstimmar. 

Man såg även att mer än en tredjedel av gymnasielärarna upplevde frånvaron i ämnet som ett 

stort problem och en av fem lärare tyckte att det är ett problem i mycket hög grad.  

 

2.4 Undersökningar om ungdomar, idrott och fritid 

Bengt Larsson (2002) menar att det som är utmärkande för fritid i dagens samhälle är 

mångfalden. Man kan idag dela upp fritid i fritidsstilar och fritidskulturer som exempelvis 

pojkars fritid, flickors fritid, stadsungdomarnas fritid och medelklassbarns fritid. Det som gör 

att fritiden idag har en så stor och omfattande variation beror bland annat på det rikliga 

utbudet av aktiviteter där det ständigt sker identitetsskapande processer och ungdomarna ges 

möjlighet att pröva upplevelser, utveckla sin personlighet och forma stilar.  

 

Larsson (2002) beskriver idrott som den största organiserade fritidssysselsättningen både 

bland pojkar och flickor. Ungefär 50% av ungdomarna i åldrarna 13-25 år uppger sig vara 

medlemmar i en idrottsförening. Larsson (2002) hävdar även att idrott kan räknas till de 

populäraste aktiviteterna också bland de icke föreningsbundna aktiviteterna. Åsa Bäckström 

(2002) har ställt sig frågan vad idrotten egentligen symboliserar och även Peter Dahlén (1995) 

menar att ”sport har blivit i det närmaste liktydigt med ungdomlighet, med ungdomlig erotik, 

puls och vitalitet”. Detta skulle enligt honom innebära att idrott per definition får samma 

symboliska betydelse som ungdom.  

       Det finns dokumenterat att antalet överviktiga barn öka (Engström 2004). Orsaken till 

denna ökning är bland annat försämrade kostvanor och för mycket stillasittande. Engström 

(2004) berättar att forskare inom detta område rekommenderar barn och ungdomar att vara 
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fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag på en ansträningsnivå som motsvarar en rask 

promenad. WHO (2003) har även uttalat att en något mer ansträngande aktivitet krävs tre 

gånger  i veckan. Engström menar dock att det som kännetecknar de fysiskt aktiva barn och 

ungdomarna är det som är med i en idrottsförening, har en positiv inställning till skolans 

idrottsundervisning, har vänner som idrottar samt har tillgång till minst två av följande: bil, 

hus, fritidshus och dator. Nästan hälften av de barn och ungdomar som uppfyller fyra av dessa 

krav är fysiskt aktiva på en hög eller en mycket hög nivå. Detta visar på att det finns en rad 

olika ”sociala villkor” som spelar roll för att ha en aktiv fritid i dagens samhälle. Det har 

också visat sig att de som inte är med eller som inte är särskilt aktiva under 

idrottsundervisningen i skolan inte heller utför någon ansträngande träning på sin fritid 

(Engström 2004).  

 

2.5 Elever med ogiltig frånvaro 

I Skolverkets (2008) rapport ”Rätten till utbildning” har man försökt kartlägga vad det är som 

kännetecknar elever med ogiltig frånvaro. Man har börjat med att skilja på ströskolkare och 

långtidsskolkare. Strötidsskolkare är elever som skolkar men fortfarande är med i 

gemenskapen i klassen. Långskolkaren däremot riskerar att förlora kontakten med de andra 

klasskamraterna. Tidigare studier visar att elever på högstadiet skolkar i större utsträckning än 

yngre elever, något som kopplas samman med tonåringars besvärliga utvecklingsfaser 

(Skolverket, 2008). Skolans organisation på högstadiet med klassrumsbyte, olika lärare i olika 

ämnen och så vidare har också visat ge en viss anonymitet som gör det enklare att skolka än i 

lägre årskurser. Bland de elever som skolkar fann man ett tydligt samband med bristande 

regler i hemmet eller med föräldrar med negativ inställning till skolan. Andra elever som i 

studier har utmålats som skolkare är de elever som är oroliga och ängsliga att finna sig till 

rätta i skolan och som saknar intresse för och var bekymrade över att inte klara av skolarbetet. 

Även inblandningen i mobbning som offer eller förövare har visat sig vara vanligare bland 

skolkare. I en annan studie menade eleverna att det var själva undervisningen som var orsak 

till att de skolkade, de beskrev att de upplevde det som ointressant och jobbigt samt att det var 

svårt att hänga med i undervisningen. Totalt 77 % av de undersökta eleverna deklarerade även 

att de skolkade för att slippa eller för att hinna plugga inför prov. Som slutsats i många av 

studierna som Skolverket tagit del av har man sagt att eleverna skolkar från undervisningen 

men inte från skolan. Eleverna är frånvarande från lektionerna men befinner sig ändå i skolan. 

Detta visar att vissa elever har svårt att anpassa sig efter de normer som finns i skolan, men 
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också att skolan har svårt att anpassa verksamheten så att den passar alla eleverna (Skolverket, 

2008).  

3. Teorier om motivation 

3.1 Motivation ur ett kognitivt perspektiv 
Sociala kognitionsteorier syftar på vad en individ upplever för orsaker till ett visst beteende, 

händelse och skeende som spelar en viktig roll i vilka känslor, förväntningar och generell 

motivation man upplever i kommande, liknande situationer. Ett exempel på en sådan teori är 

teorin om ”self-efficacy” (själveffekt) som är särskilt uppmärksammad inom idrotten. Denna 

teori bygger på  idén om att en individs prestation påverkas av dennes uppfattning om sin 

egen kapacitet och förmåga. Man har exempelvis sett att en individs självförtroende i en 

specifik situation påverkar viljan och motivationen att fortsätta (Hassmen, Hassmen och Plate 

2003). Det vill säga att en person som har bra självförtroende i en situation som involverar 

idrott kommer att i större utsträckning vilja fortsätta med aktiviteten. 

Det kognitiva perspektivet innefattar flera olika teorier om motivation. Dessa handlar 

exempelvis om attributer, inte och yttre motivation, amotivation och prestationsmotivation. 

Den gemensamma faktorn för dessa teorier är att de alla har fokus på studier av hur kunskap 

tillägnas, representeras och används samt hur en individs tankar kan påverka och styra ett 

prestationsbeteende (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003) och kommer att tas upp senare i 

texten. I denna uppsats kommer teorier om inre och yttre motivation, amotivation, 

prestationsmotivation och attributioner vara den centrala utgångspunkten.  

 

 

3.2 Attributioner 

Människor har en strävan efter mening och är i behov av struktur i tillvaron. Därför blir det ett 

viktigt motiv för mänskligt beteende att i naturen förstå orsakssammanhang. Man försöker 

förstå varför andra är som de är och beter sig som de gör. Man vill också ge förklaring till 

varför vi själva beter oss på ett visst sätt samt förklara händelser och skeenden. När man talar 

om sådana orsaksförklaringar talar man om attributioner. Inom idrotten ställs ofta frågan 

”varför?”. Varför valde idrottaren att göra på ett visst sätt? Varför förlorade vi? Varför börjar 

man motionera? Detta är bara några få exempel på orsaksförklaringar som söks. Det finns 
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flera olika attributionsteorier vilka behandlar olika delar av orsakstänkande hos människor, 

som har utvecklats för att beskriva på vilka grunder som människor gör bedömningar. 

Hassmen, Hassmen och Plate (2003) hänvisar till Fritz Heiders (1958) teori om naiv 

psykologi som definierar tre viktiga principer som attributioner grundar sig på. Dessa 

principer lyder följande:  

 

1. Eftersom vi känner att mycket av det egna beteendet är motiverat, tenderar vi 

att framför allt försöka leta efter orsaker och förklaringar till andra människors 

beteenden genom deras motiv. 

2. Eftersom orsaksförklaringarna konstruerats för att kunna predicera och 

kontrollera omgivningen, letar vi främst efter mer stabila egenskaper som kan 

förklara orsaker. Vi tenderar t.ex. att leta efter personlighetsdrag hos 

människor som kan förklara deras beteende snarare än att se på mer tillfälliga 

situationsförklaringar.  

3. Vi skiljer mellan inre faktorer (t.ex. personlighet och färdigheter) och yttre 

faktorer (situationen). (Heider, 1958) 

 

3.3 Prestationsmotivation 
Enligt Hassmén, Hassmén och Plate (2003)  kännetecknas en prestationssituation av en 

individs huvudsakliga strävan efter att visa på hög förmåga av något. Därmed kan man säga 

att prestationsmotivation är en individs försöka att kunna uppnå ett uppsatt mål och framgång. 

Motivationen individen har att engagera sig  och fortsätta med aktiviteten påverkas 

förmodligen starkt av individens egen kompetens och förmåga i aktiviteten.  

 

Prestationsmotivation kan på många plan kopplas samman med ”Need achievement theory” 

(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003).Denna teori är den teori som är mest inflytelserik och 

handlar om en individs strävan efter att uppnå framgång eller att undvika misslyckanden. 

Dessa motiv är grundläggande och anses avgöra en del av en individs personlighet. Motiven i 

samspel med den omgivande miljön menas sedan tillsammans resultera i olika känslomässiga 

tillstånd som exempelvis skam och stolthet. Det är sedan utifrån dessa tillstånd som avgör 

vilket beteende vi får i olika prestationssituationer.  (Hassmén, Hassmén, och Plate, 2003) 
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       Giddens (1999) säger att skuld är den ångest som uppstår när man är rädd för att göra fel. 

Skam däremot kopplas samman med personligheten och framkommer i samma stund som 

skulden. Giddens (1999) beskriver i likhet med Sartres (1969) och Taylors (1985) förståelse 

för skam och skuld. Dessa hävdar att skuld är något individuellt och ångestladdat medan skam 

är något offentligt och ångestladdat.  

 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar att forskning kring denna teori visar på att 

individer med strävan efter att uppnå framgång i större utsträckning uppvisar 

prestationsförbättringar i jämförelse med de individer som strävar efter att inte misslyckas. 

Det är dock inte i alla situationer som individer som strävar efter att inte misslyckas väljer 

lättare utmaningar eller visar på försämringar av prestation, däremot uppvisar dessa individer 

oftare en större kognitiv ängslan och/eller oro i situationer av prestation jämfört med de som 

strävar efter att nå framgång. 

  

3.4 Inre och yttre motivation samt amotivation 
Dessa tre teorier kommer att ligga till grund för denna uppsats och dess diskussioner.  Enligt 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) kan motivation delas upp i tre beståndsdelar, inre 

motivation, yttre motivation och amotivation. Vid inre motivation utför man något för själva 

nöjet i sig och för att man får tillfredställelse genom utförandet. En person med en inre 

motivation upplever i större utsträckning känslor som glädje, njutning, och avslappning och 

en frånvaro av känslor av negativ karaktär. För en person med inre motivation är målet att nå 

känslomässiga belöningar som exempelvis glädje och njutning. Yttre motivation däremot 

handlar om att man deltar eftersom det finns fördelar som kan följa av utförandet. En person 

med yttre motivation riskerar dock att känna sig pressad vilket ofta ökar nervositeten. Detta 

gör att möjligheterna till kontroll blir mindre. Dessa individer söker även olika typer av 

belöningar av sitt deltagande. En person som är amotiverad utmärks av en brist på syfte med 

aktiviteten och därmed avsaknad av motivation överhuvudtaget. En amotiverad person 

upplever känslor av inkompetens och brist på kontroll.  

 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) föreslår att det finns tre olika typer av inre motivation, 

vilka är: 



14 
 

1. Inre motivation för att nå och lära sig kunskap. Detta innebär att individen delta i 

aktiviteten för att uppleva en tillfredsställelse och nöje av att lära sig och upptäcka 

något nytt. Ett exempel kan vara en fotbollsspelare som tränar för att lära sig ett nytt 

spelsystem. Denne individen drivs av nyfikenhet och upptäckarlust att lära sig något 

nytt. 

2. Inre motivation för att uppnå ett mål. Det handlar här om att delta i en aktivitet för att 

uppnå och skapa något. Man försöker även här att överträffa sig själv. Fokusen ligger 

inte på själva prestationsresultatet utan istället på ansträngningen och försöket att 

uppnå ett resultat som är bättre än det man tidigare uppnått. Det kan exempelvis vara 

en konståkare som tränar för att denne upplever glädje i att försöka få till en perfekt 

piruett.  

3. Inre motivation för att få stimulans. Här vill man delta i en aktivitet med syftet att 

uppnå positiva sinnesupplevelser. Ett exempel kan vara en person som tycker om atty 

springa för att denne får positiva känslor av att göra det.  

 

,Deci & Ryan (1985, s. 19 & 1991) har även delat upp yttre motivation i olika typer, vilka är: 

1. Yttre reglering som handlar om olika beteenden som motiveras och regleras av yttre 

medel, som exempelvis belöningar och begränsningar. En situation där en 

basketspelare går till träningen för att kunna bli uttagen till nästa match är ett exempel 

på detta.  

2. Introjicerad reglering innebär att individen börjar införliva sig skälen till sina egna 

handlingar. Individens handling är inte helt självvald utan genomförs eftersom 

han/hon känner press att handla på ett visst sätt. Det kan exempelvis vara en 

golfspelare som är med på fysträningen för att inte få skuldkänslor.  

3. Identifierad reglering är ett självvalt beteende som betraktas viktigt och högt värderat 

av individen. Beteendet väljer personen att anamma trots att aktiviteten i sig inte av 

individen betraktas som rolig eller positiv. Ett exempel på detta är en hockeyspelare 

som väljer att börja styrketräna för att öka styrkan och prestationen i hockey. Detta gör 

individen trots att denne inte tycker om styrketräning.  

4. Integrerad reglering kännetecknas av att individens val av aktivitet är en naturlig och 

samstämmig del av individen i övrigt. Det kan exempelvis vara en simmare som avstår 
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att gå ut på kvällarna med vännerna för att denne vill vara i toppform inför en tävling, 

vilket även kan tolkas som en inre motivation. 

 

Amotivation betraktas också enlig Hassmén, Hassmén och Plate (2003) som ett 

flerdimensionellt begrepp av fyra olika typer:  

1. Amotivation som uppstår som följd av en brist på förmåga och kapacitet. Detta är den 

definition som är mest förekommande.  

2. Amotivation som uppstått som ett resultat av att individen är övertygad att den 

föreslagna strategin inte kommer att fungera som önskat. 

3. Amotivation som handlar om att individen tycker att aktiviteten är allför krävande för 

att vilja engagera sig i den.  

4. Amotivation som knyter samman med känslor av hjälplöshet och upplevelse av brist 

på kontroll.  

 

 

4.Metod 

 

4.1 Urval 
I min studie ville jag studera elever som tillhör något av de studieförberedande programmen 

naturvetenskapliga programmet, samhällsprogrammet eller teknikprogrammet och som läste 

enligt de nya styrdokumenten (Gy11). Jag började då med att välja ut två olika skolor i 

Småland, där den ena har varit min VFU-skola, att göra studien på. Jag tog kontakt med 

programansvarig för respektive program  på båda skolorna och bad denne att välja ut en klass 

på programmet som jag kunde genomföra min undersökning på. Detta innebär att jag 

sammanlagt undersökte sex slumpvis utvalda klasser (blandade årskurs 1 och 2). Klasserna 

tillhörde  tre olika program och två olika skolor, två från naturvetenskapliga programmet, två 

från samhällsprogrammet och två från teknikprogrammet. Detta blev därför ett 

”bekvämlighetsurval” (Bryman, 2002) som innebär att man använder sig av personer som 

råkar finnas tillgängliga för tillfället när enkäten genomförs.  
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4.2Datainsamlingsmetod 

För att hitta en så effektiv och passande datainsamlingsmetod som möjligt började jag med att 

jämföra kvalitativa och kvantitativa metoder. Den yttersta skillnaden mellan kvalitativa 

metoder och kvantitativa metoder visade sig ha att göra med mätprecisionen. Man brukar säga 

att kvalitativ undersökningar ger data av grov skattning medan kvantitativa ger data av precis 

skattning, alltså skalnivå. Man säger även att skillnaden mellan kvalitativ/kvantitativ har att 

göra med skillnaden mellan subjektivt och objektivt där kvalitativ data handlar om subjektiva 

varsebildningar medan kvantitativ data handlar är objektiva och oberoende av subjektiva 

upplevelser (Starrin & Svensson 2009). Eftersom jag ville att respondenterna skulle påverkas 

av så lite faktorer som möjligt vid undersökningstillfället samt få större datainsamling valde 

jag en kvantitativ metod (Starrin & Svensson 2009). 

 

Den kvantitativa metod jag valde för min undersökning var enkäter, vilket är en passande 

metod för att samla in större mängder av relativt enkel data i stora grupper (Gratton& Jones 

2004). För att få ut detaljerad information om gruppers beteende, attityder och åsikter och 

sedan kunna jämföra dessa med andra krävs välformulerade frågor. Man brukar säga att 

följande delar kan vara med i en enkät: frågor om individens beteende, frågor om individens 

attityd, tro och åsikt, frågor om individens karaktär, frågor om individens förväntningar, 

frågor om individens självklassificering samt frågor om individens kunskap (Brandl & 

Kämpfe 2012).   

        Enligt Bryman (2002) kan man i en enkätundersökning välja att ställa slutna eller öppna 

frågor. Det finns i båda fallen både för- och nackdelar. Vid öppna frågor kan respondenterna 

svara med egna ord vilket lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar och reaktioner. 

Frågorna leder inte heller in respondenterna på en viss väg utan får själv välja hur denne vill 

tolka frågan. Öppna frågor kräver däremot mer av respondenterna och har visat sig ha en 

begränsad användbart het i enkäter. Vid slutna frågor blir det lättare att bearbeta svaren samt 

ökar jämförbarheten i svaren. Slutna frågor är även lätta att ställa och besvara för både 

frågeställare och respondent. Däremot kan det vara svårt att få de olika svaren i en enkät att 

utesluta det andra. Respondenterna kan känna att inget av svarsalternativen passar. Slutna 

frågor kan också skapa bristande engagemang hos respondenten eftersom enkäten upplevs 

opersonlig. De enkätfrågorna jag använt mig av består därför till mestadels av stängda frågor 

men innehåller även öppna frågor för att kunna få ett mer utförligt svar till varför vissa elever 
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väljer att inte delta i idrottsundervisningen, vilken var en av mina frågeställningar. (Se bilaga 

1) 

 

4.3 Etiska aspekter 
Det finns ett par regler man måste förhålla sig till när man gör undersökningar som 

exempelvis enkäter. Det grundläggande individskyddskravet är en del och består av fyra olika 

huvudregler (FHSAB, 2012).     

       Den första av dessa regler är informationskravet vilket innebär att de som ska undersökas, 

alltså respondenterna, ska vara medvetna om vad deras deltagande handlar om. De ska även 

vara införstådda med att man aldrig är tvungen att delta och att man när som kan välja att 

avbryta undersökningen. För att uppfylla detta krav skrev jag en inledning att ha som 

förstasida i enkäten där jag beskrev mitt syfte med undersökningen, vad datan kommer att 

användas till samt respondenternas (elevernas) rättigheter. Den andra regeln kallas för 

samtyckeskravet och handlar om att undersökarna ska få föräldrarnas/målsmans för 

respondenternas samtycke att delta. Är respondenterna dock över 15 år behövs inget samtycke 

inhämtas, förutom från respondenten själv. Vid min undersökning på gymnasiet var alla över 

15 år och därför behövdes för mig inget samtycke från föräldrar/målsman utan bara från 

eleverna själva. Den tredje regeln kallas för konfidentialitetskravet och betyder att man som 

undersökare har absolut tystnadsplikt angående vilka personer som deltar, vilket också 

innebär att allt material som används ska behandlas så att personerna i undersökningen inte 

kan identifieras. I min undersökning blandades alla enkäter efter ifyllning så att man inte kan 

urskilja vilka skola eller klass som respektive enkät kommer ifrån. Den sista regeln heter 

nyttjandekravet och  handlar om att uppgifter som framkommer ur undersökningen inte får 

användas för kommersiellt bruk. Denna undersökning kommer bara att användas i 

forskningssammanhang och inte ges ut till personer som har annat syfte med den. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

FHSAB (2012) skriver också om risken att respondenterna ska kunna pekas ut av människor 

med inblick i en verksamhet, även om eleverna inte namnges. I denna studies fall räknas 

lärarna i ämnet Idrott och Hälsa som sådana personer. Därför lämnades enkäterna ut på 

programmen i samband med en annan lektion än idrottslektionen för att respondenterna 

(eleverna) inte skulle behöva påverkas av idrottslärarnas närvaro. Vidare lämnades enkäterna 
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ut på två olika skolor vars namn inte kommer att presenteras i undersökningens resultat. 

Enligt Bryman (2001) är det även viktigt att respondenterna vet om att den insamlade 

informationen endast kommer att användas i den gällande studien, vilket framgick i min 

inledning som jag nämnt ovan.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Det finns två viktiga begrepp att tänka på vid undersökningar, vilka är validitet och 

reliabilitet. Reliabilitet betyder pålitlighet. Om en undersökning har hög reliabilitet innebär 

det att undersökningen kan göras om, under så snarlika förhållanden som möjligt, och då ge 

samma svar som föregående gång (Eliasson, 2006). För att uppnå detta har enkätfrågorna 

utformats på ett sådant vis att de är lätta att tyda, vilket gör att frågorna inte tolkas olika från 

gång till gång. Eliasson (2006) berättar även att reliabiliteten förbättras genom att ställa ett 

antal frågor om samma variabel, som i min undersökning är inre- yttre och amotivation och 

har varit i centrum vid många av enkätfrågorna.  

 

Vidare handlar validiteten om att undersökningen faktiskt mäter det som är tänkt och vid en 

hög validitet ökar även förutsättningarna för att få en bättre reliabilitet. Validitetsfrågan kan 

ses ur olika vinklar, dels är det en teoretisk vinkling som innebär att det man vill mäta är klart 

definierat och avgränsat samt att det finns en klar och tydlig koppling mellan variablerna i 

teorin och det man kan mäta (Wallén, 1996) 

4.5 Genomförande 

Som första steg valdes två skolor i Småland ut för undersökningen. Information om skolorna 

samt programansvarig personal samlades sedan in via skolornas hemsidor. På varje skola 

kontaktades därefter tre programansvariga lärare, alltså sammanlagt sex lärare, via mail där 

jag presenterade mig själv och min undersökning samt bad om lov att få komma på besök och 

dela ut enkäter till utvalda klasser på skolan. Jag gav även förslag på dagar och tider som 

skulle kunna passa. Lärarna på den ena av skolorna svarade omgående på mitt mail där jag 

fick information om dag, tid och klassrum som jag var välkommen till. Den andra skolan 

dröjde med sitt svar så jag valde att istället kontakta programansvarig lärare via telefon vilket 

visade sig fungera bättre. Jag fick även där klartecken att det var okej att jag kom samt vilka 

tider och klassrum jag skulle gå till. Det blev alltså i min undersökning lärarna på de olika 
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skolorna som bestämde vilken klass jag skulle få besöka vilket kan definieras som ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002).  

 

Efter klartecken från skolorna började jag utforma de frågor jag ville ha med i enkäten. Jag 

tog hjälp av tidigare undersökningar kring liknande ämnen samt ställde mig själv frågan: Vad 

är det du vill ha reda på? Vad är relevant att veta för denna undersökning? (Se bilaga 1) 

 

Själva undersökningen började med att jag presenterade mig själv och vad jag hade för 

ärende. Därefter gick jag muntligt igenom elevernas rättigheter i undersökningen samt att jag 

fanns där för att hjälpa dem, allt jag gick igenom muntligt fanns också att läsa på framsidan av 

enkäten. Med detta sagt delades enkäten ut och eleverna gavs tid att svara så bra som möjligt 

på frågorna. När eleverna blev klara en efter en blev de tillsagda att låta papprena ligga kvar 

på bänken, fortsätta att vara tysta och vänta på sina kamrater till samtliga var klara. Först då 

samlades enkäten in och eleverna fick möjlighet att säga vad de tyckte om enkäten.  

 

 

5. Resultat 

Enkätundersökningen omfattade sammanlagt 132 elever från tre olika studieförberedande 

gymnasieprogram (se tabell 1). 

(Tabell 1.  Enkätundersökningens omfattning) 

 Naturvetenskapliga 
programmet 

Teknikprogrammet Samhällsprogramm
et 

  

Killar 15 34 13 Summa: 62 

Tjejer 37 3 30 Summa: 70 

Totalt 52 37 43   132 
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Analysen av enkätsvaren har skett med utgångspunkt från ett motivationsperspektiv. Svaren 

från undersökningen har sammanställts (se bilaga 2) och presenteras i både text och tabeller 

nedan. 

 

5.1 Omfattningen av frånvarande elever 
I undersökningen ställdes eleverna frågan hur mycket de deltar (procentuellt) på 

undervisningen i idrott och hälsa. Resultatet visade att cirka 89 % av de undersökta eleverna 

deltog näst intill 100 % av lektionerna i idrott och hälsa. Cirka 10 % av de undersökta uppgav 

att de deltog på ungefär 75 % av lektionerna medan knappt 1 % av de undersökta uppgav att 

de deltog cirka 50 % av undervisningstillfällena. Det var ingen av de undersökta som uppgav 

att de deltog mindre än 50 % av lektionerna i idrott och hälsa. Det rådde heller ingen större 

skillnad mellan könen och svarsalternativen (se tabell 2). 

(Tabell 2. Frånvarande elevers omfattning) 

Hur ofta deltar Du i 
undervisningen i idrott 
och hälsa under en 
månad? 

 
Killar 

 
Tjejer 

 
Totalt 

Nästan alltid (≈100%) 54 63 117 

Ofta (≈75%) 7 7 14 

Ibland (≈50%) 1 0 1 

Nästan aldrig (≈25%) 0 0 0 

Aldrig 0 0 0 

 

Cirka 79 % av de undersökta eleverna uppgav att när de väl var frånvarande så hade de alltid 

ett giltigt skäl som undervisande lärare godkänt, varefter 14 % uppgav att de oftast hade ett 

giltigt skäl. Ungefär 5 % delgav att de sällan hade ett giltigt skäl och mindre än 1% sa att de 

aldrig hade ett giltigt skäl. Det var cirka 2 % som valde att inte svara på denna fråga.  

5.2 Orsaker till att elever är frånvarande 

Medicinska skäl 

Den största orsaken till frånvaro från undervisningen i ämnet idrott och hälsa av medicinsk 

karaktär vilket ofta av eleverna upplevs som ett giltigt skäl som undervisande lärare inte 

ifrågasätter. Om man är skadad eller sjuk kan det vara olämpligt, men också skadligt, att delta 

i fysiska aktiviteter. Bland de undersökta eleverna fanns det 77 % som uppgav att den enda 

anledningen till att de inte deltog på en idrottslektion var om de hade någon form av sjukdom 
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eller skada. De undersökta eleverna fick i enkäten även uppge vad de tror att det finns för 

orsaker till att andra elever inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa. Här var det endast 

9% som trodde att det berodde på medicinska skäl (se bilaga 2), denna upptäckt kommer att 

diskuteras i nästa kapitel.  

 

Tråkigt 

Under kategorin ”tråkigt” ingår alla svar som på olika vis hänger samman med att det känns 

tråkigt och onödigt att gå till idrottsundervisningen. Det fanns ingen av de undersökta 

eleverna som uppgav att de var frånvarande av denna orsak. Det var däremot cirka 22 % av de 

undersökta eleverna som trodde att det var en orsak till att andra elever inte deltog. 

 

Glömt kläder eller lathet 

Under kategorin ”glömt kläder eller lathet” ingår de som svarat att de inte deltar på grund av 

att de har glömt att ta kläder med sig, som inte orkar ta med sig kläder, som skyller på att de 

inte har kläder med sig och de som inte orkar delta på idrotten och därför inte kommer. 

Enkätundersökningen visar att 9 % uppger att de inte deltar eftersom de har glömt att ta med 

sig kläder. Det är dock ingen som uppger att de inte orkar ta med kläder eller inte orkar delta i 

undervisningen.  

       Denna kategori är däremot den som de flesta av de undersökta eleverna tror är orsaken till 

att inte andra elever deltar, hela 58 %.   

 

Osäkerhet och obehag i vissa moment 

Denna kategori innefattar de som känner sig osäkra i sig själva, har dåligt självförtroende och 

känner att vissa moment som idrottsundervisningen innefattar är obehagliga, som exempelvis 

duschning, omklädning, förflyttning till idrottshall eller samundervisning mellan olika klasser 

eller flickor och pojkar. Resultatet av undersökningen visade att ingen av de undersökta 

eleverna angav att de inte deltog på grund av dåligt självförtroende eller osäkerhet. Det fanns 

dock cirka 42 % som uppgav att de kände obehag vid duschning, omklädning, förflyttning till 

idrottshallen eller samundervisning men deltog ändå. 
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       Av de undersökta eleverna var det ungefär 33 % som trodde att denna kategori var 

orsaken till att många andra elever väljer att inte delta i undervisningen.  

 

5.3 Elevers uppfattning av idrottsundervisningen i skolan 

Det har i tidigare forskning kring ungdomar och skolidrott visat sig att många av de ungdomar 

som anser att  ämnet idrott och hälsa är onödigt även ofta är inaktiva på fritiden (Strandell, 

2001). I denna undersökning fick eleverna svara på vad de hade för allmän inställning till 

motion, där ungefär 79 % svarade att deras inställning var mestadels positiv. När det gällde 

den allmänna upplevelsen av ämnet idrott och hälsa blev resultatet som i figuren nedan (se 

tabell 3). 

(Tabell 3. Elevernas allmänna upplevelser av ämnet idrott och hälsa på gymnasiet) 

Hur upplever Du 
ämnet idrott och hälsa 
på gymnasiet? 

 
Killar 

 
Tjejer 

 
Totalt 

Mestadels positiv 35 37 72 

Ganska positiv 22 23 45 

Mestadels negativ 2 7 9 

Betydelselöst 3 3 6 

 

Tabellen (tabell 3) visar att cirka 89 % av de undersökta eleverna upplever ämnet idrott och 

hälsa ganska eller mestadels positivt medan ungefär 11 % upplever den som negativ eller 

betydelselös. De undersökta eleverna fick även svara på vilka som är de främsta orsakerna till 

att de upplever ämnet på detta sätt. Denna fråga var öppen där eleverna fick svara själva med 

text. Resultatet sammanfattas i tabell 4 nedan. 

(Tabell 4. Orsaker till att ämnet upplevs positivt, negativt eller betydelselöst) 

Vilka är det främsta 
orsakerna till att Du 
upplever ämnet på detta 
sätt? (Här kan flera svar 
ha angivits) 

 
 
Killar 

 
 
Tjejer 

 
 
 Totalt 

Roligt, bra, gillar idrott 37 38 75 

Skönt att röra på sig 10 21 31 

Lärorikt/intressant/viktigt 2 4 9 

Bra variation 5 8 13 

Dålig variation 3 2 5 

Tråkiga lektioner 0 7 7 
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Oseriöst 1 2 3 

Ger inget 2 4 6 

Meningslöst, man lär sig 
inget 

4 1 5 

Inget svar 8 2 10 

 

 

Ämnets betydelse och antalet idrottstimmar i skolan 

I undersökningen framgick det att ämnet idrott och hälsa uppfattades som ett viktigt ämne av 

cirka 60 % av eleverna och ganska viktigt av 28 % av eleverna. Det fanns däremot ungefär 11 

% som ansåg ämnet inte är viktigt. Av alla de undersökta eleverna var det avrundat 54 % som 

tyckte att betyget i idrott och hälsa var viktigt för dem, 32 % ansåg att det var ganska viktigt 

medan det för 14 % av eleverna inte var viktigt.  

 

Antalet undervisningstimmar i ämnet är något som ofta diskuteras och där åsikterna skiljer 

sig. Eleverna som var med i denna undersökning hade även dem skilda åsikter om hur mycket 

tid som borde avläggas åt ämnet idrott och hälsa, vilka redovisas i tabell 5 nedan. 

 

 

(Tabell 5. Åsikter om timantalet i ämnet idrott och hälsa) 

Vad tycker Du om 
antalet timmar i 
ämnet idrott och 
hälsa? 

 
Killar 

 
Tjejer 

 
Totalt 

Borde vara fler 41 27 68 

Lagom 18 33 51 

Borde vara färre 1 5 6 

Borde tas bort helt 2 3 5 

Inget svar 0 1 1 

 

Livslånga lärdomar och prestation 

Att ämnet upplevs som ett viktigt ämne av många elever har redan redovisats, däremot är det 

inte säkert att eleverna känner att de lär sig något viktigt eller utvecklas som individ. Denna 
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undersökning visar resultat som säger att 55 % av eleverna upplever att de lär sig saker på 

lektionerna i idrott och hälsa som de kommer att ha nytta av i framtiden. Det är dock 45 % 

som uppger att de inte lär sig något eller inte vet om de lär sig något som de kan nyttja i 

framtiden.  

 

Eleverna i undersökningen fick även svara på om de var nöjda med sin prestation i ämnet 

idrott och hälsa. Svaret blev att cirka 68 % var nöjda med sin prestation, 23 % var ganska 

nöjda och 6 % var inte nöjda. Det var 3 % av eleverna som valde att inte svara på denna fråga.  

 

Hur kan ämnet förbättras? 

En av denna studies frågeställningar var hur man som lärare kan förbättra ämnet att få så låg 

frånvaro som möjligt. Denna fråga ställdes även till eleverna i enkätundersökningen som en 

öppen fråga där svar angavs av eleven själv i text. I tabell 6 nedan redovisas resultatet som 

enkätundersökningen gav. 

(Tabell 6.  Hur skulle ämnet idrott och hälsa kunna förbättras?) 

Om Du fick förändra 
idrottsundervisningen, 
vad skulle Du då 
ändra? (Här kan flera 
svar angivits) 

 
 
Killar 

 
 
Tjejer 

 
 
Totalt 

Längre och fler 
idrottslektioner 

8 10 18 

Större variation 2 14 16 

Mer elevinflytande 4 9 13 

Mer av en viss aktivitet 16 11 27 

Mindre av en viss 
aktivitet 

3 11 14 

Mindre 
prestationsinriktat 

0 3 3 

Ändra 
undervisningsupplägget 
(gruppen, vara ute mm) 

1 4 5 

Ta bort som 
obligatoriskt ämne 

0 2 2 

Inget svar 31 16 47 
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5.3 Elevernas fritid och motionsvanor 

För att få en inblick i hur eleverna upplever motion och fysisk aktivitet utanför skolan ställdes 

i enkäten ett par frågor av denna karaktär. Eleverna fick exempelvis svara på vilken 

inställning de har till idrott och motion i allmänhet där, som jag tidigare nämnt, 79 % svarade 

att deras inställning var mestadels positiv. Eleverna fick sedan också svara på ifall de 

motionerar/idrottar på fritiden där resultatet presenteras i tabell 7 nedan. 

(Tabell 7.  Elevernas motionsvanor på fritiden) 

Motionerar/idrottar Du på 
fritiden? (Mer än 30 
min/gång) 

 
Killar 

 
Tjejer 

 
Totalt 

Aldrig 3 3 6 

Då och då 8 4 12 

En gång/vecka 5 3 8 

2-3 ggr/vecka 23 30 53 

4-5 ggr/vecka 15 22 37 

Fler än 5 ggr/vecka 8 9 17 

 

Som följdfråga fick eleverna svara på varför de valde att motionera/idrotta på fritiden genom 

att välja flera olika svarsalternativ där resultatet blev varierande (se tabell 8). 

(Fig. 8 Varför motionerar eleverna på fritiden?) 

När Du väl 
motionerar, varför gör 
Du det? (Här kan flera 
alternativ väljas) 

 
Killar 

 
Tjejer 

 
Totalt 

Må bra 42 59 101 

Prestera bättre 23 31 54 

Roligt 34 45 79 

Träffa vänner 20 20 40 

Avkoppling 9 21 30 

Gå ned i vikt 8 15 23 

Bättre utseende 21 26 47 

Annan anledning 1 1 2 

Inget svar 1 2 3 

 

Eleverna fick också möjlighet att svara på varför de inte motionerade/idrottade på fritiden. 

Det var många elever som svarade på denna fråga trots att de tidigare i enkäten svarat att de 

motionera/idrottar på fritiden, dessa svar har ändå räknats med i resultatet eftersom jag anser 
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även deras svar som lärorik då de flesta människor någon gång i sitt liv varit fysiskt inaktiv av 

någon anledning (se tabell 9). 

(Tabell 9. Varför motionerar inte eleverna på fritiden?) 

Om Du aldrig 
motionerar på 
fritiden, vad beror det 
på? (Här kan flera 
alternativ väljas) 

 
 
Killar 

 
 
 Tjejer 

 
 
Totalt 

Tidsbrist 9 14 23 

Tråkigt 5 4 9 

Orkar inte 10 5 15 

Onödigt 0 0 0 

Vill inte gå ensam 1 2 3 

För dyrt 0 0 0 

Annan anledning 2 2 4 

Inget svar 39 48 87 

 

6. Diskussionsanalys 
Syftet med min undersökning var att kartlägga anledningarna till att vissa elever vid de 

studieförberedande programmen väljer att frånvara från undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa samt vad det är som motiverar eleverna till att delta. Detta har jag sedan försökt 

undersöka utifrån ett motivationsperspektiv för att se om det finns något samband mellan 

frånvaro från idrottsundervisningen och elevers motivation. Jag kommer i denna del att 

analyser och diskutera de svar jag har fått av undersökningen samt redogöra för 

undersökningens styrkor och svagheter. I slutet av kapitlet kommer jag sedan ge förslag på 

vidare forskning inom detta område och sammanfatta studien.  

 

6.1 Studiens resultat 

 

Elevernas uppfattning av idrottsundervisningen i skolan 

Det var 89% av de undersökta eleverna som svarade att deras upplevelser av ämnet idrott och 

hälsa var mestadels eller ganska positiv. Vidare var det 11% som uppgav att ämnet upplevdes 

som ganska negativt eller helt betydelselöst. Eleverna fick även svara öppet på vad det är som 



27 
 

gör att de upplever ämnet på detta vis där många svar gavs. De som var vanligast var ”roligt”, 

”bra”, ”jag gillar idrott” och ”skönt att röra på sig”. Gemensamt för dessa svar är att alla kan 

beskrivas som inre motivation (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003), vilket gör att jag antar att 

många av eleverna väljer att delta för att de känner en inre motivation att få stimulans. Det 

fanns några få elever som svarade att de uppger att de upplever idrottern som negativ eller 

betydelselös eftersom de känner att ”det ger inget”, ”man lär sig inget”, ”det är meningslöst” 

eller ”det är oseriöst”. Detta kan tyda på att dessa elever saknar inre motivation att delta 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003), alltså en passion för ämnet som gör att det känns roligt, 

skönt och betydelsefullt, däremot kanske dessa elever upplever någon  yttre motivation i form 

av betyg eller visa att man är duktig på olika aktiviteter.  

 

Omfattningen av frånvarande elever 

På min fråga om hur ofta eleverna är med och deltar på lektionerna i ämnet idrott och hälsa 

svarade drygt 89 % att de deltar i undervisningen näst intill 100 % av tillfällena medan de 

resterande 10 % uppgav sig delta cirka 75 % av tillfällena. Det var knappt 1 % som medgav 

att de deltar ungefär 50 %. Detta var för mig en mycket överraskande siffra då en tidigare 

rapport om frånvaro i ämnet idrott och hälsa visat på att ungefär 8 % av eleverna deltar sällan 

eller aldrig (Skolverket, 2001). I denna rapport har det dock varit elever från både 

studieförberedande program och yrkesförberedande program som undersökts, vilket eventuellt 

kan tyda på att eleverna på de yrkesförberedande programmen till större del än eleverna på de 

studieförberedande programmen väljer att vara frånvarande från lektionerna. I mina tidigare 

erfarenheter, under exempelvis min VFU-period, har jag fått höra från flera olika lärare att 

eleverna på de studieförberedande programmen upplevs som mer motiverade till deltagande 

och fysisk aktivitet. Denna uppfattning är något som jag efter denna undersökning också, till 

viss del, har börjat anknyta till. Genom hela undersökningens resultat kan man se att det alltid 

finns någonting som ger eleverna motivation till att delta. Många beskriver yttre (betyg, 

prestation) och inre (avslappning, skönt) faktorer till att delta. Detta handlar i teorin om yttre 

och inre motivation men även till viss del prestationsmotivation (Hassmen, Hassmen & Plate, 

2003 samt Deci & Ryan, 1985).  

 

Orsaker till att elever är frånvarande 
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De undersökta eleverna fick svara på frågan om vilka anledningar de själva har till att vara 

frånvarande från idrottsundervisningen och där blev det vanligaste svaret skada eller sjukdom 

som representerades av hela 77 %. Denna anledning verkade vara en vanligt förekommande 

orsak till att inte delta. Det är svårt för undervisande lärare att bedöma om en elev är 

tillräckligt sjuk eller skadad för att kunna delta, vilket gör att skada eller sjukdom ofta ses som 

ett giltigt skäl att inte delta, vilket 79 % uppgav att de alltid hade om de någon gång var 

frånvarande från undervisningen. Det kan dock bli problematiskt om en elev är skadad eller 

sjuk vid alltför många lektionstillfällen då undervisande lärare inte vet vilka krav denne kan 

ställa på eleven. Ett annat bekymmer bli då eleven som missat många lektioner ska försöka ta 

igen den missade undervisningen vid ett senare tillfälle som inte alltid kan ges.  

 

Strandell (2001) skriver att en av de vanligaste orsakerna till att inte delta faktiskt beror på 

sjukdom/skada. Han nämner dock även att inga idrottskläder, utanförskap eller 

obehagskänslor att byta om som vanliga orsaker. Detta får mig att fundera över om 

anledningen ”sjukdom/skada” ofta används som förklaring till någon av de övriga 

anledningarna eftersom det är den orsaken ses som ”mest okej” och ”mest okontrollerbar”. 

Larsson (2003) nämner exempelvis att eleverna på de studieförberedande programmen i större 

utsträckning har en negativ kroppsuppfattning än de på de yrkesförberedande programmen, 

som eventuellt kan vara en av de ”dolda orsakerna” till att man inte deltar och istället skyller 

på sjukdom/skadad. Undersökningen visade även att 9% av de undersökta eleverna var 

frånvarande då de hade glömt sina idrottskläder eller helt enkelt inte orkade delta, min tanke 

är då att man på samma vis som man använder sjukdom/skada som bortförklaring helt enkelt 

”glömmer kläderna” för att man inte orkar delta. Dock var det ingen som sa att de valde att 

vara frånvarande eftersom de tyckte att undervisningen var tråkig. Att det inte fanns några av 

de undersökta eleverna som kunde placeras i kategorin ”frånvarande på grund av att det är 

tråkigt” tror jag kan tyda på att dessa elever känner någon form av motivation till att delta. 

Om detta är en yttre motivation i form av exempelvis betyg, som 86% av de undersökta 

eleverna uppgav var viktigt eller ganska viktigt för dem, eller om det är en inre motivation 

som exempelvis att ämnet är roligt och bra, som drygt 56% angav, är svårt att säga och 

varierar säkert från elev till elev (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Jag stötte däremot inte 

på några tecken på att eleverna kände sig helt amotiverade att delta. Däremot fanns det 

någonting som motiverar dem på något plan som exempelvis betyg, passion för ämnet eller 

skönt avbrott från övriga lektioner.  
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De undersökta eleverna fick även svara på frågan vad de tror är orsaken till att andra elever 

väljer att vara frånvarande på idrottsundervisningen. Resultatet blev väldigt intressant då min 

hypotes jag hade innan undersökningen var att eleverna skulle svara ungefär likadant på 

frågan om vad de tror är orsakerna till att andra inte deltar som de gjorde på frågan om vad de 

själva hade för orsaker till att vara frånvarande, men så blev inte fallet. Det visade sig 

nämligen att 58 % av eleverna trodde att andra elevers frånvaro berodde på lathet och att de 

inte orkar. Vidare var det 33 % som uppgav att de trodde att andra elever var frånvarande på 

grund av att de kände sig osäkra i sin prestation, dåligt självförtroende eller osäkerhet i 

moment som killar och tjejer. Det fanns 42 % av eleverna som svarade att de tyckte ett eller 

flera av dessa moment var obehagliga men alla uppgav att de deltog ändå, vilket tyder på en 

annan motivationskälla till att delta som exempelvis ett betyg (yttre motivation) (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003).   

 

Detta resultat styrker ytterligare min teori om att det är så att orsakskategorin ”sjukdom eller 

skada” ofta används för att den är svår för undervisande lärare att inte acceptera, när det 

kanske egentligen finns en annan ”dold” orsak som exempelvis osäkerhet eller ångest för 

vissa moment som undervisningen innebär. Detta kopplar jag även till prestationsmotivation 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003) som en faktor till att en del möjligtvis inte vågar vara med 

på grund av rädsla för att misslyckas eller inte prestera tillräckligt bra. Det kan säkert också 

vara svårt för en som känner på detta vis, att svara att han/ hon inte vill delta på lektionerna i 

idrott och hälsa på grund av att visa upp sig på något sätt. Det kan därför vara lättare för 

eleverna att uppge sådana orsaker när man talar om någon annan än sig själv. Orsaken till att 

eleverna har svarat på detta vis skulle man även kunna koppla samman med attributionsteorier 

som handlar om människans strävan efter att hitta en orsaksförklaring till varför andra 

människor agerar som de gör (Heider, 1958). Heiders teori visar alltså att det är lättare att 

reflektera över vad andra gör och inte gör men svårare att svara ärligt över vad jag själv gör 

eller inte gör. Man har en tendens att säga det man tror att undersökaren vill höra.  

 

Hur kan ämnet förbättras? 
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När eleverna fick svara på frågan om hur de hade velat förändra idrottsundervisningen så den 

blir bättre var det många som uppgav att de ville ha mer eller mindre av en viss aktivitet, 

exempelvis bollsport eller att eleverna ville få mer inflytande i vad som ska ske på lektionen. 

Detta kan möjligen kopplas samman med prestationsmotivation som gör att eleverna vill 

uppnå framgång eller undvika misslyckande (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003) genom att ha 

mer av en aktivitet som eleven är bra på eller mindre av en aktivitet som eleven är sämre på. 

På detta vis kan vissa elever undgå att uppleva skam vid ett eventuellt misslyckande eller 

prestationsångest vid ett visst moment (Sartres, 1969) . Det fanns även en del elever som 

uppgav att de ville ha större variation av lektioner, vilket kan tyda på en viss inre motivation 

av att få kunskap i något nytt. På denna fråga var det också många elever som valde att inte 

svara vilket jag tror kan bero på att det var den sista frågan i enkäten vilket gjorde att många 

kände sig less, trött, okoncentrerade eller stressade för att bli klara.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Vid undersökningstillfället befann sig eleverna på en annan lektion än just lektionen i idrott 

och hälsa vilket var meningen eftersom jag inte ville låta eleverna påverkas av idrottslärarens 

närvaro. Eleverna blev även tillsagda innan enkäten delades ut att enkäten är helt individuell 

och att diskutera med grannen eller tjuvkika inte var tillåtet. Om frågor uppstod var alltså jag 

(undersökaren) den som besvarade dessa. När eleverna var klara med att svara på enkäten fick 

de låta papprena ligga kvar på bänken där jag sedan samlade ihop alla när samtliga elever var 

klara. Detta gjorde jag för att inte stressa eleverna genom att gå runt och samla in efter hand 

som alla blev klara.  

Vid undersökningen märkte jag att det tog längre tid för vissa att uppfatta frågorna och svara 

än för andra. Detta gjorde mig orolig då jag inte visste om det var jag som formulerat mig 

otydligt eller om det var så att vissa elever helt enkelt hade svårt att läsa och hade behövt 

hjälp med att svara på enkäten. Alla enkäter som jag lämnade ut fick jag tillbaka, vilket kan ha 

att göra med att eleverna fick lektionstid tilldelat av sin lärare. En svaghet med enkäterna var 

att jag i efterhand kom att tänka på var att det kunde finnas elever med dyslexi, vilket jag vid 

utformningen av enkäten inte hade i åtanke. Detta kan ha gjort att vissa elever som eventuellt 

har svårigheter med skrift och läsning kan känt sig stressade och slarvat med ifyllningen av 

enkäten. 
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6.3 Vidare forskning 
För att utveckla denna studie ytterligare hade jag velat bredda undersökningen till fler skolor 

från andra delar av Sverige också, detta för att se om eleverna har samma anledningar till att 

inte delta i undervisningen på andra skolor och varför eller varför inte det i så fall är på det 

viset. Skiljer det exempelvis sig mellan skolor på landsbygden, förorten eller storstaden? 

I min undersökning har jag funnit några anledningar till att se vad som motiverar eleverna till 

att delta i undervisningen samt vad man skulle kunna förbättra. Att se hur skolor/ lärare 

faktiskt jobbar med att motivera eleverna att delta i undervisningen hade varit spännande men 

också hur  arbetet fungerar på skolor där närvaron är mycket hög kontra skolor där närvaron 

är lägre. 

 

6.4 Sammanfattning 
 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen lade jag märke till att det fanns många elever 

som valde att inte vara delaktiga under lektionerna i idrott och hälsa. Det visade si även  skilja 

mellan olika program och klasser. Klasser på de studieförberedande programmen hade 

generellt färre personer frånvarande än klasserna på de yrkesförberedande programmen och 

lärarnas förklaring till att det var så var att dessa elever ansåg vara mer motiverade till att 

delta samt satsade på högre betyg. Jag blev då nyfiken på att veta varför vissa elever på de 

studieförberedande programmen ändå väljer att vara frånvarande, vad som motiverar de andra 

att delta samt vad man, enligt eleverna, som lärare kan göra för att förbättra idrott och hälsa-

undervisningen. Eftersom min studie riktade sig mot elever på de studieförberedande 

programmen valde jag att använda mig av olika teorier om motivation när jag sedan 

analyserade resultaten. Detta gjorde jag eftersom dessa elever oftast tillhör en högre social 

klass samt har ett högt idrottshabitus, vilket hade gjort att ett sociokulturellt perspektiv inte 

hade gett mig lika intressanta och oväntade resultat.  

        Efter enkätundersökningar i sex olika klasser på studieförberedande program på två olika 

skolor fick jag resultat som både var väntade men även vissa som var oväntade. Det visade sig 

att den största anledningen till att inte delta var sjukdom/skada, vilket var ganska väntat. 

Däremot hade eleverna svarat att de trodde att lathet och obehag/osäkerhet var främsta 

orsaken till att andra elever inte deltar, vilket var oväntat att se. Vidare uppgav de flesta av 

eleverna att de var motiverade till att ha idrott och hälsa eftersom de ansåg att det var roligt 

och skönt att röra på sig. Hade de fått förbättre undervisningen hade de dock velat ha mer 
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elevinflytande och variation på lektionerna. Av dessa resultat har jag spekulerat kring om 

anledningen sjukdom/skada ofta används som en bortförklaring till att inte delta när det 

egentligen är en annan anledning till att man inte vill delta, som exempelvis osäkerhet. Jag har 

även kommit fram till att de flesta undersökta eleverna känner någon form av motivation till 

något moment i undervisningen i idrott och hälsa.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Enkätfrågor 

 

Jag som ansvarar för undersökningen heter Linda Axelsson. Jag läser till gymnasielärare vid 

Linnéuniversitetet och skriver nu min uppsats på grundnivå. Syftet med undersökningen är att 

se vad som motiverar Er att delta på undervisningen i idrott och hälsa. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt och ingen kommer kunna koppla svaren till Dig, 

därför skulle jag uppskatta om Du tänker efter lite och svarar så ärligt som möjligt. 

Enkätsvaren kommer endast användas som underlag till min uppsats. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och Du kan när som helst avbryta deltagandet.  

 

Om det dyker upp några frågor efter enkäten kan Du skicka dessa till följande mailadress så 

ska jag försöka ge svar på din fråga: 

la222ft@student.lnu.se 

 

Lycka till!  

Linda Axelsson    Handledare: Göran Gerdin 

     g.gerdin@auckland.ac.nz 
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Personliga uppgifter 

 

1. Flicka ⃝ Pojke ⃝ 

 

2. Gymnasieprogram………………………………………………Årskurs………… 

 

Fysisk aktivitet 

 

3. Motionerar/ idrottar Du på fritiden? (Mer än 30 minuter/gång) 

⃝ Aldrig ⃝ Då och då ⃝ En gång/vecka   ⃝ 2-3 ggr/v⃝ 4-5 ggr/v  ⃝ fler 

än 5 ggr/v 

Vanligaste aktivitet…………………………………………………………………… 

 

4. När Du väl motionerar, varför gör Du det? (Här kan flera alternativ väljas) 

⃝ Må bra    ⃝ Prestera bättre    ⃝ Roligt    ⃝ Träffa vänner    ⃝ Avkoppling     

⃝ Gå ned i vikt    ⃝ Bättre utseende  

Annan anledning……………………………………………………………………… 

 

5. Om Du aldrig motionerar på fritiden, vad beror det på? (Här kan flera alternativ väljas) 

⃝ Tidsbrist    ⃝ Tråkigt    ⃝ Orkar inte    ⃝ Onödigt    ⃝ Vill inte gå ensam    ⃝ 

För dyrt 

Annan anledning……………………………………………………………………… 

 

6. Idrottar/ motionerar Dina närmsta vänner? 

⃝ Ja, de flesta    ⃝ Några    ⃝ Nästan inga  

 

7. Vilken allmän inställning har Du till idrott/ motion? 

⃝ Mestadels positiv    ⃝ Ganska positiv    ⃝ Mestadels negativ    ⃝ Betydelselöst  
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8. Om Du som yngre deltagit i någon idrott och sedan slutat, vilka var den viktigaste 

anledningen till att du slutade? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........ 

 

Idrott och hälsa i skolan 

 

9. Hur upplever Du ämnet idrott och hälsa på gymnasiet?  

⃝ Mestadels positiv    ⃝ Ganska positiv    ⃝ Mestadels negativ    ⃝ Betydelselöst  

 

10. Vilka är de främsta orsakerna till att Du upplever ämnet idrott och hälsa på detta sätt? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....... 

 

11. Hur ofta deltar Du i undervisningen i idrott och hälsa under en månad? 

⃝ Nästan alltid (≈100% av lektionerna)   ⃝ Ofta (≈75% av lektionerna)   ⃝ Ibland 

(≈50% av lektionerna)    ⃝ Nästan aldrig (≈25% av lektionerna)    ⃝ Aldrig 

 

12. När Du är frånvarande från idrott och hälsa-lektionerna, har Du då ett giltligt skäl 

(som undervisande lärare har godkänt)? 

⃝ Ja    ⃝ Oftast    ⃝ Sällan    ⃝ Aldrig 

 

13. Vilka är de vanligaste orsakerna till att Du inte deltar i undervisningen i idrott och 

hälsa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....... 
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14. Upplevs något av följande som negativt i idrott och hälsa-undervisningen? (Här kan 

flera alternativ väljas) 

⃝ Förflyttning till idrottshallen    ⃝ Omklädning    ⃝ Duschning     

⃝ Samundervisning (flickor och pojkar tillsammans) 

Annat……………………………………………………………………………………

……………………………………................................................................................. 

 

15. Vilka/vilken orsaker tror Du är de vanligaste till att en del elever inte deltar på 

idrottslektionerna? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

16. Tycker Du att idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan? 

⃝ Ja    ⃝ Ganska    ⃝ Nej 

 

17. Är betyget i idrott och hälsa viktigt för Dig? 

⃝ Ja    ⃝ Ganska    ⃝ Nej 

 

18. Vad tycker Du om antalet timmar i ämnet idrott och hälsa? 

⃝ Borde vara fler    ⃝ Lagom    ⃝ Borde vara färre    ⃝ Borde tas bort helt 

 

 

19. Känner Du att Du lär dig något i idrott och hälsa som Du har användning för i 

framtiden? 

⃝ Ja    ⃝ Nej    ⃝ Vet ej 

 

20. Om Du svarat Ja på fråga 19 ange då något Du lär dig: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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21. Är Du nöjd med Din prestationsförmåga i ämnet idrott och hälsa? 

⃝ Ja    ⃝ Ganska    ⃝ Nej 

 

22. Om Du inte är nöjd, vad är det då som brister? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

23. Vilka moment tycker Du bäst om i idrottsundervisningen? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

24. Vilka moment tycker Du sämst om i idrottsundervisningen? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

25. Om Du fick förändra idrottsundervisningen, vad skulle Du då ändra? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2- Sammanställning av enkäter  

Motionerar/idrottar Du på 
fritiden? (Mer än 30 
min/gång) 

 
            Killar 

 
              Tjejer 

 
            Totalt 

Aldrig 3 3 9 

Då och då 8 4 12 

En gång/vecka 5 3 8 

2-3 ggr/vecka 23 30 53 

4-5 ggr/vecka 15 22 37 

Fler än 5 ggr/vecka 8 9 17 

 

När Du väl 
motionerar, varför gör 
Du det? (Här kan flera 
alternativ väljas) 

 
           Killar 

 
            Tjejer 

 
             Totalt 

Mår bra 42 59 101 

Prestera bättre 23 31 54 

Roligt 34 45 79 

Träffa vänner 20 20 40 

Avkoppling 9 21 30 

Gå ned i vikt 8 15 23 

Bättre utseende 21 26 47 

Annan anledning 1 1 2 

Inget svar 1 2 3 

 

Om Du aldrig 
motionerar på 
fritiden, vad beror det 
på? (Här kan flera 
alternativ väljas) 

 
 
             Killar 

 
          
         Tjejer 

 
 
           Totalt 

Tidsbrist 9 14 23 

Tråkigt 5 4 9 

Orkar inte 10 5 15 

Onödigt 0 0 0 

Vill inte gå ensam 1 2 3 

För dyrt 0 0 0 

Annan anledning 2 2 4 

Inget svar 39 48 87 

 

Idrottar/motionerar 
Dina närmaste 
vänner? 

           
             Killar 

           
              Tjejer 

            
             Totalt 

Ja, de flesta 38 50 88 

Några 21 18 39 

Nästan inga 2 3 5 

Inget svar 1 0 1 
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Vilken allmän 
inställning har Du till 
idrott/motion? 

 
            Killar 

 
            Tjejer 

  
              Totalt 

Mestadels positiv 47 57 104 

Ganska positiv 12 12 24 

Mestadels negativ 1 0 1 

Betydelselöst 2 1 3 

 

Hur upplever Du 
ämnet idrott och hälsa 
på gymnasiet? 

 
             Killar 

 
             Tjejer 

 
            Totalt 

Mestadels positiv 35 37 72 

Ganska positiv 22 23 45 

Mestadels negativ 2 7 9 

Betydelselöst 3 3 6 

 

Vilka är det främsta 
orsakerna till att Du 
upplever ämnet på detta 
sätt? (Här kan flera svar 
ha angivits) 

 
 
              Killar 

 
 
               Tjejer 

 
 
              Totalt 

Roligt, bra, gillar idrott 37 38 75 

Skönt att röra på sig 10 21 31 

Lärorikt/intressant/viktigt 2 4 9 

Bra variation 5 8 13 

Dålig variation 3 2 5 

Tråkiga lektioner 0 7 7 

Oseriöst 1 2 3 

Ger inget 2 4 6 

Meningslöst, man lär sig 
inget 

4 1 5 

Inget svar 8 2 10 

 

Hur ofta deltar Du i 
undervisningen i idrott 
och hälsa under en 
månad? 

 
             Killar 

 
           Tjejer 

 
             Totalt 

Nästan alltid (≈100%) 54 63 117 

Ofta (≈75%) 7 7 14 

Ibland (≈50%) 1 0 1 

Nästan aldrig (≈25%) 0 0 0 

Aldrig 0 0 0 
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När Du är frånvarande 
från idrott och hälsa 
lektionerna, har Du då 
ett giltligt skäl (som 
undervisande lärare 
har godkänt)? 

 
 
             Killar 

 
 
           Tjejer 

 
 
             Totalt 

Ja 49 55 104 

Oftast 8 11 19 

Sällan 3 3 6 

Aldrig 0 1 1 

Inget svar 2 0 2 

 

Upplevs något av 
följande som negativt 
i idrott och hälsa-
undervisningen? (Här 
kan fler alternativ 
väljas) 

 
 
           Killar 

 
 
             Tjejer 

 
 
            Totalt 

Förflyttning till 
idrottshallen 

10 16 26 

Omklädning 3 9 12 

Duschning 7 8 15 

Samundervisning 2 0 2 

Annat 5 5 10 

Inget  44 44 88 

 

Tycker Du att idrott 
och hälsa är ett viktigt 
ämne i skolan? 

 
           Killar 

 
             Tjejer 

 
              Totalt 

Ja 39 40 79 

Ganska 13 24 37 

Nej 8 6 14 

Inget svar 1 0 1 

 

Är betyget i idrott och 
hälsa viktigt för Dig? 

          Killar           Tjejer               Totalt 

Ja 30 41 71 

Ganska 23 19 42 

Nej 8 10 18 
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Vad tycker Du om 
antalet timmar i 
ämnet idrott och 
hälsa? 

 
            Killar 

 
             Tjejer 

 
                Totalt 

Borde vara fler 41 27 68 

Lagom 18 33 51 

Borde vara färre 1 5 6 

Borde tas bort helt 2 3 5 

Inget svar 0 1 1 

 

Känner Du att Du lär 
Dig något i idrott och 
hälsa som Du har 
användning för i 
framtiden? 

 
 
             Killar 

 
 
               Tjejer 

 
 
               Totalt 

Ja 30 43 73 

Nej 11 13 24 

Vet ej 21 15 36 

 

Är Du nöjd med Din 
prestation i ämnet 
idrott och hälsa? 

 
              Killar 

 
              Tjejer 

 
              Totalt 

Ja 44 46 90 

Ganska 13 18 31 

Nej 3 5 8 

Inget svar 1 1 2 

 

 

Vilka är det vanligaste 
orsakerna att Du inte 
deltar i 
undervisningen i idrott 
och hälsa? 

 
 
              Killar 

 
 
             Tjejer 

 
 
              Totalt 

Sjukdom, skada, ledig 
från skolan 

46 56 102 

Glömt kläder 7 5 12 

Deltar ALLTID 2 1 3 

Annan anledning 3 4 7 

Inget svar 4 4 8 
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Vilka/vilken orsaker 
tror Du är de 
vanligaste till att en 
del elever inte deltar 
på 
idrottslektionerna?(Här 
kan flera svar ha 
angivits) 

 
 
             Killar 

 
 
              Tjejer 

 
 
                Totalt 

Lathet eller orkar inte 
delta. Har glömt/orkar 
inte ta med kläder 

36 41 77 

Tycker att det är tråkigt 
och onödigt 

13 16 29 

Känner obehag vid 
duschning, omklädning 
eller samundervisning 

1 9 10 

Är osäkra i sig själva/sin 
prestation 

21 12 33 

Sjukdomar eller skador 4 8 12 

Inget svar 8 4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka moment tycker Du bäst 
om i idrottsundervisningen? 
(Här kan flera svar angivits) 

 
            Killar 

 
            Tjejer 

 
              Totalt 

Olika bollsporter 39 33 72 

Dans 2 6 8 

Simning 3 2 5 

Kondition 8 16 24 

Styrketräning/gym 6 17 23 

Mental träning/avslappning 0 2 2 

Lekar 3 6 9 

Redskap/gymnastik/hinderbana 2 5 7 

Inget svar 16 17 33 
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Vilka moment tycker 
Du sämst om i 
idrottsundervisningen? 
(Här kan flera svar 
angivits) 

 
 
              Killar 

 
 
               Tjejer 

 
 
              Totalt 

Olika bollsporter 5 27 32 

Dans 24 14 38 

Simning 4 7 11 

Kondition (även tester) 5 14 19 

Styrketräning/gym 5 3 8 

Lekar 0 1 1 

Teori 9 5 14 

Redskap 3 5 8 

Skridskor 2 3 5 

Orientering 0 2 2 

Friidrott 1 2 3 

Inget svar 17 13 30 

 

Om Du fick förändra 
idrottsundervisningen, 
vad skulle Du då 
ändra? (Här kan flera 
svar angivits) 

 
 
             Killar 

 
 
               Tjejer 

 
 
              Totalt 

Längre och fler 
idrottslektioner 

8 10 18 

Större variation 2 14 16 

Mer elevinflytande 4 9 13 

Mer av en viss aktivitet 16 11 27 

Mindre av en viss 
aktivitet 

3 11 14 

Mindre 
prestationsinriktat 

0 3 3 

Ändra 
undervisningsupplägget 
(gruppen, vara ute mm) 

1 4 5 

Ta bort som 
obligatoriskt ämne 

0 2 2 

Inget svar 31 16 47 

 

 


