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Abstract 

Denna uppsats behandlar i första hand elever som är frånvarande från lektionerna i idrott och 

hälsa samt vilka anledningar de anger till att vara det. Vi har varit ute i sammanlagt sex klas-

ser på yrkesförberedande program på två olika skolor där eleverna läser idrott och hälsa 1. 

Syftet var att utifrån ett motivationsperspektiv få klarhet i varför vissa elever är frånvarande 

från ämnet. Vi ville även belysa vad eleverna skulle vilja förändra i ämnet idrott och hälsa för 

att minska frånvaron, vilket har gett oss en inblick i vad de är nöjda/ missnöjda med. Resulta-

tet visar att elever anger en viss anledning till varför de är frånvarande vid olika tillfällen och 

en helt annan till varför de tror andra elever inte är med på lektionerna i idrott och hälsa. Den 

vanligaste orsaken som eleverna själva nämner till att vara frånvarande är skada eller sjuk-

dom. Jämför vi det med varför de tror att andra elever inte deltar så är det vanligaste svaret att 

de inte orkar. Eleverna vill också förändra lektionsinnehållet på så sätt att de vill ha mer av 

viss aktivitet och då speciellt bollspel.   

Nyckelord: Idrott och hälsa, motivation, frånvaro, yrkesförberedande program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 7 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 8 

3. Bakgrund och tidigare forskning ..................................................................................................... 9 

3.1 Aktivitetsvanor i förändring .......................................................................................................... 9 

3.2 Rekommendationer........................................................................................................................ 9 

3.3 Fritidens motionsvanor ............................................................................................................... 10 

3.4 Föreningsidrottens påverkan på idrott och hälsa ....................................................................... 11 

3.5 Idrott och hälsa i skolan.............................................................................................................. 11 

3.6 Lärarens roll i idrott och hälsa ................................................................................................... 13 

3.7 Frånvaro idrott och hälsa ........................................................................................................... 14 

4. Teoretiskt perspektiv ...................................................................................................................... 16 

4.1 Motivation ................................................................................................................................... 16 

4.1.1 Inre-, yttre-, och a-motivation .............................................................................................. 17 

4.1.2 Prestationsmotivation .......................................................................................................... 19 

5. Metod ................................................................................................................................................ 21 

5.1 Datainsamlingsmetod.................................................................................................................. 21 

5.2 Urval ........................................................................................................................................... 22 

5.3 Genomförande ............................................................................................................................. 22 

5.4 Etiska förhållningssätt ................................................................................................................ 22 

5.5 Reliabilitet och validitet .............................................................................................................. 23 

6. Resultat och analys .......................................................................................................................... 25 

6.1 Fritidens motion .......................................................................................................................... 25 



 

6 

6.2 Elevers uppfattning av Idrott och Hälsa i skolan ........................................................................ 28 

6.3 Elevers lärande ........................................................................................................................... 31 

6.4 Ämnets timmar och betydelse ...................................................................................................... 32 

6.5 Elevernas frånvaro ...................................................................................................................... 33 

6.6 Hur kan ämnet förbättras? .......................................................................................................... 38 

7. Diskussion ........................................................................................................................................ 40 

7.1 Vilka anledningar nämner elever på de yrkesförberedande programmen som skäl till att de inte 

är närvarande på idrott och hälsa-lektionerna? ............................................................................... 40 

7.2 Hur anser dessa elever att deras närvaro i ämnet kan förbättras? ............................................ 42 

7.3 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 44 

7.4 Vidare forskningsområden .......................................................................................................... 45 

7.5 Sammanfattning .......................................................................................................................... 45 

8. Litteraturförteckning ...................................................................................................................... 47 

Bilagor .................................................................................................................................................. 52 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................. 52 

Bilaga ................................................................................................................................................ 57 

 

 

 

 



 

7 

1. Inledning 

Vi är två studenter vid lärarutbildningen i Växjö som utbildar oss till lärare i idrott och hälsa 

och har valt att skriva en uppsats om elevers frånvaro på yrkesförberedande gymnasieprogram 

i ämnet idrott och hälsa. Efter att skolinspektionen (2010) granskat 172 högstadieskolor fram-

kom det att i snitt deltar inte var femte elev på lektionerna i idrott och hälsa. Även på gymna-

sieskolorna som vi var på under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) uppmärksammade 

vi att det i flera klasser på de yrkesförberedande programmen var hög frånvaro på lektionerna 

i idrott och hälsa. Detta bidrog till vårt intresse kring frånvaron i ämnet idrott och hälsa då det 

blev tydligt hur många det var som verkligen saknades på dessa lektioner vilket är grunden till 

att vi ville undersöka det. Genom vår uppsats ville vi höra elevers anledningar till varför de 

har hög frånvaro i ämnet alternativt tror att andra har det. Anser de att det är undervisningen 

som det är fel på eller något i anslutning till lektionerna i idrott och hälsa som eleverna inte 

känner sig trygga med?  

Varför är det då så hög andel frånvaro i ämnet idrott och hälsa inom de yrkesförberedande 

programmen? Vi utgick ifrån motivation som teori i vår undersökning då det är en faktor som 

kan spela in när det gäller frånvaron. Möjligtvis var en del av eleverna inte tillräckligt motive-

rade och hade därmed hög frånvaro i ämnet. Lärarna har en viktig roll att få med så många 

elever som möjligt. Vi tror på att ha en bra dialog mellan elev och lärare för att kunna komma 

närmre bakomliggande orsaker till vissa elevers frånvaro. Vilka slags aktiviteter vill eleverna 

utöva och hur ska lektionsupplägget se ut? Det är frågor som kan bidra till ökad förståelse 

gällande elevers frånvaro. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet var att undersöka hur motivation påverkar elevers frånvaro i ämnet idrott 

och hälsa. Vår förhoppning är att arbetet kan vara till hjälp och ge oss en större kunskapsbas i 

bemötande mellan lärare och elever. Vidare ville vi belysa hur undervisningen kan utformas 

så att eleverna blir mer motiverade av ämnet. Studien utgick från följande frågeställningar: 

 Vilka anledningar nämner elever på de yrkesförberedande programmen som skäl till 

att de inte är närvarande på lektionerna i idrott och hälsa? 

 Hur anser dessa elever att deras närvaro i ämnet kan förbättras? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

3.1 Aktivitetsvanor i förändring 

Människors livsstil har förändrats mycket den senaste hundraårsperioden vilket gjort att fysisk 

aktivitet diskuteras mycket nuförtiden. Före sekelskiftet var den fysiska aktiviteten mer fram-

trädande, då arbeten i regel var mer fysiskt krävande jämfört med idag. Huvudanledningen till 

förändringen är den tekniska utvecklingen (Biddle & Mutrie, 2008). Engström (2002) påpekar 

även han vad samhällsutvecklingen gjort för människan. Han menar att den har påverkat 

mycket hur människor förflyttar sig. Förut var det vanligt att människor förflyttade sig flera 

mil om dagen för att utföra vardagsärenden som att ta sig till jobbet eller hälsa på vänner. Idag 

hade det här för många blivit otänkbart, då det finns flera andra sätt att transportera sig på. 

Det moderna samhället har fått till följd att det blivit enkelt att undvika fysisk ansträngning. 

Förr i tiden var det vanligt att människor blev helt fysiskt utslitna vid ett tidigt stadium i livet, 

det här på grund av de mycket fysiskt krävande arbetena. Idag är problematiken en helt annan, 

nämligen stillasittandet (Engström, 2002). Forskare är idag eniga om att flera hälsorisker går 

att förena med fysisk inaktivitet. Just den stillasittande livsstilen hänger ihop med flera folk-

sjukdomar, bland annat vissa former av cancer, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, högt 

blodtryck med mera (Engström, 2004). Hedlund, Gunnarsson, Jonsdottir, Nyberg och Taube 

(2010) skriver att fysisk aktivitet påverkar människor i stort, både fysiskt och psykiskt. Föru-

tom den förbättrade fysiska förmågan bidrar återkommande fysisk aktivitet också med för-

bättrad känsla av avslappning och välmående dessutom påverkas självkänslan positivt.   

3.2 Rekommendationer  

Engström (2004) har tagit del av flera inte namngivna forskares rekommendationer om hur 

mycket barn och ungdomar bör röra på sig om dagen. Forskarna rekommenderar barn och 

ungdomar att röra sig åtminstone 30 minuter dagligen, aktiviteter som räknas in är sådana 

som kan jämföras med rask promenad eller mer påfrestande. World health organization 

(WHO, 2010) rekommenderar unga (5-17 år) att röra på sig 60 minuter om dagen, gärna 

längre. Aktiviteten behöver inte hålla på i 60 minuter i sträck utan kan delas upp under flera 

perioder under dagen, dock ska de inte vara kortare än tio min. Aktiviteterna som syftas base-

ras på individers individuella fysiska status, de ska ligga på mellan 50 och 80 % av barns och 

ungdomars maximala kapacitet. WHO skriver vidare att överlag är det troligt att längre trä-
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ningstillfällen eller om intensiteten ökas har större fördelar, dock är forskningen på det här 

området begränsad. WHO tar även upp ytterligare en grupp där gymnasieeleverna räknas in i, 

den här gruppen är de som är 18- 64 år. För alla som ingår i den här gruppen rekommenderas 

150 minuters träning per vecka, som ligger på 50-60 % av individens kapacitet alternativt 

aktiviteter som är mer krävande (70-80 %) och då rekommenderas 75 min, under en hel 

vecka. För bättre hälsofördelar rekommenderas mer träning än det här (WHO, 2010). 

3.3 Fritidens motionsvanor 

Schäfer Elinder, Hagströmer, Nyberg och Ekblom-Bak (2011) har undersökt hur stor andel 

människor som är stillasittande mer än fyra timmar per dag under fritiden. De har visat att 

män och kvinnor i just åldersgruppen 18 – 24 sitter still i minst dubbelt så stor utsträckning 

som den övergripande gruppen 18 – 64 år. De tar även upp att 19 % av ungdomarna (18–24) 

uppgett att de aldrig motionerar. Siffrorna baseras på en enkätundersökning som genomfördes 

under 2010 i Stockholms län. Även statistiska centralbyrån (SCB, 2007) visade i en under-

sökning att 7,8 % av Sveriges ungdomar/ unga vuxna i åldrarna 16-24 inte motionerade alls 

på fritiden under 2004. Personerna som deltog i undersökningen fick bestämma enskilt vad de 

ansåg att motion är vilket kan variera från att vara ute och gå till hård fysisk träning (SCB, 

2004). Som vi har skrivit tidigare i inledningen är det speciellt angeläget att läraren når ut till 

ungdomar med saknad motivation till att röra på sig. Larsson (2007) tar upp att ämnet kan 

vara de enda gångerna då elever får möjlighet till att vara fysiskt aktiva i sin vardag. Därför är 

det extra relevant för dessa elever att aktiviteten är meningsfull för dem. På så sätt kan deras 

intresse för fysisk aktivitet kanske väckas och förhoppningsvis vara något de kan ta med sig 

vidare i livet.  

Överlag är barn och ungdomar mer aktiva än vuxna, även om alla, både vuxna och unga ofta 

tenderar att röra sig mindre än rekommendationerna. Den största minskningen sker i ungdom-

såren. Som ett exempel på det här nämns att ansträngande fysiska aktiviteter som varar åt-

minstone 20 minuter tre gånger i veckan sjunker från 69 % bland 12- och 13 åringar till 38 % 

för de i åldern 18-21 år (Lowry, Wechsler, Kann & Collins, 2001). Aktivitetsnivån minskar 

inte bara när tonåringarna blir äldre. Engström (2004) har även visat att 15-åringars fysiska 

aktivitetsnivå på fritiden minskat under perioden 1968 – 2001.  

Engström (2004) förklarar vad som kännetecknar fysiskt aktiva barn och ungdomar. Det är de 

barn som är med i en idrottsförening, har vänner som idrottar, har en positiv inställning till 
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skolans undervisning samt har tillgång till minst två av följande: bil, hus, fritidshus och dator. 

Cirka hälften av de barn och ungdomar som uppfyller dessa fyra krav är fysiskt aktiva på en 

hög eller en mycket hög nivå. Detta visar att "sociala villkor" spelar roll för att ha en aktiv 

fritid i dagens samhälle.  

3.4 Föreningsidrottens påverkan på idrott och hälsa 

Thedin Jakobsson och Engström (2008) har genomfört en undersökning på 265 elever som 

gick i årskurs 6 och 9. De grupperade in eleverna i tre grupper beroendes på om de var med-

lemmar i någon idrottsförening; medlemmar 2004 och 2007, medlemmar 2004 men inte 2007 

och slutligen inte medlemmar vid något utav tillfällena. I gruppen som var medlemmar 2004 

och 2007 var det 58 % av eleverna som ämnade välja ett studieförberedande program till 

gymnasiet. Inom de två övriga grupperna, medlem 2004 men inte 2007 och inte medlem vid 

något av tillfällena var siffrorna ungefär de omvända, alltså fler som tänkte välja yrkesförbe-

redande program. Det här betyder att eleverna på de yrkesförberedande programmen är 

mindre fysiskt aktiva inom föreningsidrotten jämfört med individerna på studieförberedande 

program. Möjligtvis påverkar detta inställningen till idrott och hälsa bland eleverna på yrkes-

förberedande program. Engström (2004) berättar att elever som inte är med eller som inte är 

särskilt aktiva under idrottsundervisningen i skolan utför inte heller någon ansträngande trä-

ning på sin fritid.  

Sollerhed (1996) har gjort en intressant undersökning angående gymnasieelevers fysiska sta-

tus. Det framkom att elever på de teoretiska programmen hade större fysisk kapacitet än de 

elever som gick yrkesförberedande programmen. I undersökningen upptäckte Sollerhed ett 

intressant samband, nämligen mellan elevers fysiska kapacitet och deras medelbetyg. De som 

inte tränade hade sämre medelbetyg jämfört med de som tränade åtminstone en till två gånger 

per vecka. En sak som är värt att begrunda är att arbetena som de yrkesförberedande pro-

grammen kan leda till är överlag mer fysiskt krävande än de på studieförberedande inrikt-

ningar. Med tanke på det här borde de ligga på minst samma fysiska status.  

3.5 Idrott och hälsa i skolan 

Skolverket (2011, s.83) poängterar vikten av ämnet idrott och hälsa såhär:    

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda 

människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska 
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aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktivi-

teter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseak-

tiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att männi-

skor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. 

Elever med hög frånvaro i idrott och hälsa löper troligtvis större risk att missa dessa punkter 

som skolverket poängterar ovan och får möjligtvis inte samma förståelse för hur viktigt ämnet 

är både på kort och lång sikt. På lång sikt kan idrott och hälsa bidra till att eleverna kan få ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet. Det är på dessa lektioner som eleverna kan få inspiration 

och hitta "sin" aktivitet, en aktivitet som de anser vara rolig samtidigt som den är nyttig ur ett 

fysiskt perspektiv. Om vi ser på vad idrott och hälsa kan ge på kort sikt är det den fysiska an-

strängningen som anses vara viktigast och som eleverna troligtvis får om de är med på lekt-

ionerna. Johannsen (2007) förklarade att fysisk inaktivitet innebar att vår muskelstyrka mins-

kar och att skelett, ledbrosk och ledband tappar i styrka. Vi förlorar dock inte speciellt mycket 

aptit om vi är inaktiva, men det leder till att våra fettdepåer ökar vilket kan vara första steget 

mot övervikt. Regelbunden motion kan också bidra till ett utökat socialt nätverk samt att hu-

möret förbättras. Det som Johannsen (2007) belyser är extra viktigt för elever på yrkesförbe-

redande program där kommande yrke troligtvis lär ställa krav på kroppens fysiska status. Ele-

ver som har en dålig muskel- och konditionsmässig grund att stå på när arbetslivet kallar, kan 

få stora problem med skador och dylikt redan tidigt i arbetslivet.  

Skolverket (2001) visar i rapporten: Attityder till skolan att idrott och hälsa är ett ämne som 

den svenska allmänheten ser som en stark ståndpunkt, samtidigt som många är kritiska till hur 

skolan lyckas uppnå de utskrivna målen som finns i ämnesplanen för idrott och hälsa. Stran-

dell (2001) genomförde en undersökning på uppdrag av folkhälsoinstitutet och skolverket om 

hur eleverna ser på ämnet i gymnasiet. I de 23 gymnasieskolorna som deltog i undersökning-

en svarade 8 % av totalt 474 elever att de sällan eller aldrig deltog i undervisningen. De van-

ligaste skälen till att inte delta var att det uppfattades tråkigt, utanförskap, medicinska orsaker, 

saknad av kläder eller obehag att byta om. Dessa elever ansåg att ämnet var onödigt och de 

var i stor utsträckning inaktiva på fritiden. En någorlunda stor del av flickorna, närmare 15 % 

uppgav att de var närvarande men inte speciellt deltagande. De var ombytta men rörde sig inte 

särskilt mycket på lektionerna. Av alla svarande elever angav 90 % att de kände sig trygga 

under lektionen och tyckte att ämnet var viktigt. Eleverna tyckte att ämnet var roligt, fysiskt 

ansträngande och lärorikt samt att lektionsinnehållet var både tilltalande och uppskattat.   
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Skolverket (2003) genomförde tillsammans 2002 en undersökning på uppdrag av skolverket. 

De skulle undersöka ämnet idrott och hälsa på grund- och gymnasieskolor i Sverige. Totalt 

278 elever från 10 gymnasieskolor samt lärare deltog i enkäten. Utifrån svaren på enkäterna 

gick det utläsa att två tredjedelar av eleverna ansåg att ämnet var viktigt och borde omfatta 

fler lektionstimmar. Utav enkäterna som lärarna besvarade upplevde drygt 36 procent att 

frånvaron i idrott och hälsa uppfattades som ett stort problem. 

3.6 Lärarens roll i idrott och hälsa 

En viktig komponent i idrott och hälsa är läraren, kraven på läraren i ämnet har växlat genom 

tiderna. Från att tidigare ha god fysisk förmåga och goda färdigheter ska en lärare i idrott och 

hälsa numera även besitta betydande pedagogiska kunskaper och sätta sin personliga prägel 

på lärarstilen (Annerstedt, 2007). Lärare ska samtidigt förhålla sig till målen som Skolverket 

(2011) skrivit i gymnasieskolornas läroplan. Ett utav målen är: varje individ som går ut skolan 

ska ha förståelsen som krävs för att utveckla en god hälsa. Tolkningen skulle då kunna vara 

att lärare i idrott och hälsa ska utveckla individens förståelse för ämnet och därmed fånga ele-

vens livslånga intresse för fysisk aktivitet utanför skolan. Försöka, om möjligt, vägleda varje 

elev tills de hittar någon form av fysisk aktivitet de kan ta med sig vidare i livet. Syftet med 

aktiviteterna på lektionerna i idrott och hälsa blir därför viktiga så att alla elever ska kunna ta 

till sig aktiviteterna samt förstå poängerna med dem. Ekberg och Erberth (2000) menar att 

idrott och hälsa i skolan är ett betydelsefullt ämne för att uppmuntra eleverna till ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet. Det här skulle kunna exemplifieras med ett kinesiskt ordspråk: 

”Ge en man en fisk och du mättar honom för dagen. Lär honom att fiska och du mättar ho-

nom för livet.” (Ekberg & Erberth, 2000, s.137). Skolan och i förlängningen lärare i idrott 

och hälsa fyller en viktig funktion. Det här för att nå ut till de barn och ungdomar som inte har 

ett inneboende intresse för fysisk aktivitet, med andra ord de som inte blivit påverkade posi-

tivt av sin omgivning att bli fysiskt aktiva (Ekberg & Erberth, 2000). 

Elever motiveras av aktiviteter eller uppgifter som är meningsfulla, intressanta och roliga för 

dem. Eleverna kan drivas av en inre motivation till att lära sig eller utveckla en viss färdighet, 

att klara av någonting som till en början uppfattas som svårt, att utveckla sin självkänsla eller 

att ha roligt. De kan också motiveras av yttre belöningar som någon form av belöning eller 

erkännande, uppskattning eller acceptans från kamrater eller lärare. Det är viktigt att man som 

lärare i idrott och hälsa tänker på att de mål som man sätter upp för eleverna är uppnåeliga, 
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relevanta och utmanande. Målen ska vara av skiftande karaktär för att tillgodose olika elevers 

behov och därmed uppfattas som meningsfulla (Annerstedt, 2007). 

Ekberg och Erberth (2000) anser att det överordnade målet med undervisningen är att barn 

och ungdomar får med sig lärdomar för hela livet och på samma gång lär sig för stunden. Det 

här betyder att eleven behöver hänga med på vad som sker, varför det genomförs på just det 

här sättet, delta i planeringen och ges utrymme att ta eget ansvar på lektionerna. Från att tidi-

gare varit ett objekt som skulle tränas måste eleven nu bli ett subjekt, som har behov för stun-

den och för framtiden och där undervisningen grundar sig i elevernas behov av att röra sig och 

förmåga till eget ansvar. 

3.7 Frånvaro idrott och hälsa 

När vi talar om frånvaro finns det både ’giltig’ och ’ogiltig’ frånvaro. Giltig frånvaro är en 

form av icke-deltagande som det inte finns mycket forskning om. Giltig frånvaro innebär i 

praktiken att elever har anledningar till att inte delta som accepteras av skolan och lärarna. 

Den vanligaste anledningen till att eleverna är frånvarande var sjukdomar eller skador som 

satte stopp för deltagande. Frånvaro på grund av medicinska skäl är högst i idrott och hälsa 

jämfört med andra ämnen. Detta är inte konstigt då idrott och hälsas undervisning ställer vissa 

fysiska krav vid deltagande (Bentzer & Tallqvist, 2008). Ogiltig frånvaro, eller skolk som det 

kan kallas i vardagligt tal, betyder missad undervisning av icke godkänd anledning. Skolver-

ket (2003) genomförde en granskning mellan 2001-2002 angående skolk i 40 kommuner från 

Skåne till Norrbottens län. Där framgick att hela 44 % av gymnasieelever i år 3 hade skolkat 

vid något tillfälle under de senaste fyra veckorna. Totalt hade 31 % av eleverna i årskurs 3 på 

gymnasiet stannat hemma för att läsa på inför något prov eller arbete. Detta innebär att denna 

form av skolk utgör 20 % av all ogiltig frånvaro.  

Karlberg och Sundell (2004) skriver i sin rapport om flera orsaker till varför elever skolkar. 

Förklaringarna delas in i fyra grupper: familjerelaterade, skolrelaterade, kamratrelaterade 

och individrelaterade faktorer. Familjerelaterade faktorer kan exempelvis handla om låg in-

komst i familjen, dåliga relationer till föräldrarna och kriser i familjen. Skolrelaterade innebär 

att personen i fråga inte är nöjd med skolan. Det kan bero på missnöje med lektioner eller 

brist på uppmuntran att närvara i skolan. Den tredje faktorn är kamratrelaterad. En del elever 

faller för grupptryck och skolkar på grund utav kompisarna gör det. Individrelaterade faktorer 

är den sista gruppen för orsaker till skolk. Det finns tydliga kopplingar mellan störande bete-
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ende hos elever och frånvaro från skolan. Språksvårigheter och/eller att vara född i utlandet 

har också ett samband med skolk från skolan. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

4.1 Motivation 

Vad är motivation? I idrottssammanhang och skola används begreppet flitigt, även i vardag-

ligt tal har det blivit vanligt förekommande. Hassmèn, Hassmèn och Plate definierar begrep-

pet på följande sätt: "Motivation handlar om inre eller yttre krafter som startar igång, ger 

energi åt samt styr och upprätthåller beteenden" (2006, s164). Här talar de om motivation som 

en slags drivkraft för att individen ska bli intresserad och förstå syftet med aktiviteten. Defi-

nitionen på motivation beskrivs av Nationalencyklopedin (2013) som: "Psykologisk term för 

de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om 

motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än 

andra" (Ne.se, 2013).  

Granbom (1998) och Maslow (1987) har skrivit om motivation, de förklarar begreppet som 

något som är konstant och aldrig tar slut. När vi har nått mål som vi är tillfredsställda med, 

dyker det upp nya. Betydelsen av att hitta nya mål att arbeta mot blir därför oerhört viktig för 

att hålla motivationen på en hög nivå. Möjligtvis kan lärare vara till stor nytta för att hjälpa 

eleverna att bibehålla motivationen på en gynnsam nivå. Motivation diskuteras ibland som om 

det vore en medfödd egenskap som en person antigen har eller inte har.  

Hein (2012) redogör att motivationen kan vara genetiskt bestämd eller något som formas un-

der barndomen. En del motivationsteorier menar att behov inte är något medfött utan något 

man lär sig från tidigare erfarenheter, att inse vilka konsekvenser ens handlingar får. Dessa 

medfödda och förvärvade, eller uppnådda, faktorer bidrar till att skapa individens behov. In-

dividen kan med hjälp av att sätta upp mål skapa större motivation och därmed utvecklas mer. 

Det uppfattas sällan som om en individ är motiverad i alla lägen likväl som att andra aldrig är 

motiverade till någonting (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

I Skolverkets läroplan (2011, s83) står det i syftet för ämnet idrott och hälsa att ”undervis-

ningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse och förmåga att använda olika rörelseakti-

viteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande”. Här anser vi att lärarna har en 

viktig del i arbetet för att uppnå det här syftet. Vidare menar vi att motivation kan vara en 

betydelsefull och bidragande faktor till att fånga elevers livslånga intresse för fysisk aktivitet.  
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Det finns olika teorier och resonemang om motivation, till exempel om det är bättre att moti-

veras av inre eller yttre faktorer, om det är bättre att vara inriktad på utvecklingen framför att 

vara resultatinriktad och på vilket sätt motivationsklimatet påverkar prestationen. Härefter 

kommer några teorier som vi tror kan ha koppling till frånvaro på lektionerna i idrott och 

hälsa.  

4.1.1 Inre-, yttre-, och a-motivation 

Inom forskningsvärlden talas det ofta om två olika sorters motivation nämligen inre och yttre 

motivation. Inre motivation innebär att personer påverkas av faktorer som mental tillfredstäl-

lelse eller personlig utveckling och målet är att nå känslomässiga belöningar som exempelvis 

glädje. Han/ hon känner sig avslappnad och kan fokusera på sin uppgift. Yttre motivation kan 

förstås genom att personer drivs av yttre faktorer för att uppnå belöningar eller undvika skam. 

Viktminskning och komplimanger kan vara exempel på belöningar som kan tänkas vilja upp-

nås i och med yttre motivation (Deci & Ryan, 1985). I figur 1 nedan kopplar vi samman de 

olika motivationsstilarna för att få en tydligare överblick hur de hänger ihop.   

Inre motivation  

Inre motivation definieras som utförandet av en aktivitet för dess inre tillfredsställelse. När en 

inre motiverad person genomför en aktivitet är dess främsta syfte att det är roligt eller utma-

nande. Inre motivation betyder att målet med aktiviteten inte är belöningar som kompli-

manger från andra utan det är aktiviteten i sig som är belöningen (Deci & Ryan, 2000).  Gläd-

jen och njutningen som uppstår från genomförandet är det grundliga i inre motivation.  För att 

elever ska drivas av en inre motivation på lektionerna i idrott och hälsa krävs det att aktivite-

ten är tilltalande för eleven. Det är svårt som lärare att fånga alla elevers intresse genom en 

aktivitet. Därför kan det om möjligt vara klokt att eleverna någon gång själva får välja mellan 

ett visst antal aktiviteter för att de ska känna sig drivna av glädjen i aktiviteten.  

Yttre motivation  

Deci och Ryan (1985) delar upp yttre motivation i olika varianter: yttre reglering, introjicerad 

reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. 

Yttre reglering handlar om beteenden som motiveras och regleras av yttre faktorer som belö-

ningar. När det talas om yttre motivation är det oftast denna typ som dyker upp: idrottsmän/ 
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idrottskvinnor går till träningen för att bli uttagen till nästa match, det är den så kallade belö-

ningen. Ett annat exempel kan vara att eleven går på lektionerna i idrott och hälsa för att få 

betyg. Med introjicerad reglering menar Deci och Ryan (1985) den typ av yttre motivation 

där individens handling inte är självvald utan han/ hon känner en press på att handla på ett 

specifikt sätt. Det här är något som vi tycker är intressant och själva kan relatera till, exem-

pelvis kan det innebära att eleven tänker tanken att strunta i en träning (eller en lektion i idrott 

och hälsa) men går sedan dit ändå. Eleven får skuldkänslor när han/hon ser hur hårt kompi-

sarna jobbar på träningen eller lektionerna och får en press på sig att träna och ge ännu mer 

vid nästa tillfälle. Den handlingen är inte självvald utan den sätts av omgivningen eller klas-

sen. Identifierad reglering innebär ett beteende som är självvalt. Beteendet ses som viktigt 

och är högt värderat av individen, som väljer att ta till sig det trots att personen själv inte är så 

road av aktiviteten. Exempelvis kan en elev förstå varför aktiviteten, som för dagen är kondit-

ionsbaserad, är viktig för sig själv trots att han/ hon inte gillar konditionsträning. Den sista 

varianten av yttre motivation som Deci och Ryan (1985) tar upp är integrerad reglering. Det 

innebär att individen ser valet av sin aktivitet som en naturlig del av sig själv. Personen låter 

bli att vara uppe sent eller gå på fester för att vara optimalt förberedd till tävlingarna.  Dessa 

typer av yttre motivation handlar bland annat om elevers beteende och om deras handlingar är 

självvalda eller inte.  

Amotivation 

En person kan enligt Deci och Ryan (1985, 1991) vara amotiverad i förhållande till en aktivi-

tet, individen utmärker sig genom att visa brister gällande syftet med aktiviteten och visar 

därför upp en avsaknad av motivation. En amotiverad person har varken någon inre eller yttre 

motivation. Brist på kontroll och känslan av att kunskap är något den amotiverade personen 

kan relatera till, individen kommer inte alls värdesätta aktiviteten och kommer därför försöka 

undvika den. Under vår vfu uppmärksammade vi flera gånger att elever undrade varför de 

skulle göra en aktivitet eller en viss rörelse i en aktivitet. De förstod inte syftet med aktivite-

ten/rörelsen utan verkade tycka att det var onödigt. Just de eleverna tyckte också att aktivite-

ten var tråkig och ointressant. Det är typiska exempel på elever som är amotiverade, då indi-

viden inte tycker aktiviteten är rolig och inte förstår syftet med den.  
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 Fig. 1 begreppssamband inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). 

4.1.2 Prestationsmotivation 

Denna teori beskriver hur individens motivation handlar om att uppnå framgång eller att und-

vika misslyckanden (Atkinson, 1957). Prestationsmotivations teorin utgår ifrån att de här 

grundläggande motiven som anses vara en del av individens personlighet påverkas av den 

sociala omgivningen för att resultera i känslomässiga tillstånd som skam eller stolthet. Detta 

medför i sin tur ett närmande eller undvikande beteende i prestationssituationer. Giddens 

(1999) menar på att skuld är ångest som uppstår i ängslan att göra fel, då en persons tankesätt 

eller gärningar avviker från andras förväntningar. Skam kopplas samman med personligheten 

och framkommer i samma stund som skulden. Giddens (1999) stödjer Sartres (1969) och Tay-

lors (1985) förståelse för skam och skuld. De har hävdat att skuld är individuellt ångestladdat 

samtidigt som skam är det motsatta, offentligt ångestladdat.  
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Individer väljer mer utmanande uppgifter och visar tecken på att prestera bättre om de motive-

ras av att uppnå framgång, jämfört med individer som strävar efter att undvika misslyckanden 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Gallucci (2008) tar upp den amerikanska psyklogen John 

Atkinsons (1957, 1964) tankar vilka handlar om prestationsmotivation som han utformade 

under 50-talet, de här påverkar fortfarande dagens forskning inom detta område. Han har be-

visat att människors behov varierar med tanke på resultat och att prestationsmotivation är ett 

karaktärsdrag. Även om en individ är mycket motiverad att prestera är det inte säkert att per-

sonen alltid kommer ge allt i alla situationer. Att ge allt beror på hur stor chansen att lyckas är 

och hur viktig uppgiften känns. De som blir mycket motiverade av prestationer föredrar ut-

maningar av mellansvår karaktär. Samtidigt som de som inte blir lika motiverande av prestat-

ion föredrar enkla eller orimligt svåra värderingsövningar (Gallucci, 2008). 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) tar upp Roberts (1982) funderingar om den här teorin, 

där han kritiserar teorin eftersom individer som i vanliga fall motiveras av att undvika miss-

lyckande inte alltid väljer den enkla vägen. De tar även upp Maehrs (1974) kritik om teorin 

för den starka betoningen på personlighetens betydelse och bristen på förklaring av varför 

individer med låg grad av motivation i vissa situationer gör en förbättrad prestation.  

Skolverket (2011b) skriver att ämnesplanen för idrott och hälsa ger lärarna ett stort spelut-

rymme att variera lektionsinnehållet beroendes på elevernas förutsättningar och intresse. Väljs 

aktiviteter som gör att individerna klarar av dem kan det vara en faktor som gör att eleverna 

utvecklar en positiv självbild. Gallucci (2003) stödjer Atkinsons (1957, 1964) upptäckter om 

individers skäl för att inte misslyckas. Det här motivet visar sig mest i uppgifter som är me-

delsvåra eller i färdighets- och uthållighetstester. Exempelvis om en individs rädsla väger 

tyngre än strävan att lyckas med ett test kommer det leda till att personen undviker testet. 

Människor som styrs av motivet att inte misslyckas tenderar att främst att ta sig an enkla upp-

gifter (Gallucci, 2003 & Atkinson 1957, 1964). Utifrån det här tolkar vi att vissa elever tro-

ligtvis är rädda för att misslyckas inför hela gruppen. Det kan leda till att individen inte vågar 

utsätta sig för aktiviteter som han/ hon vet är för utmanande eller till och med blir avskräckt 

från att delta i undervisningen. Idrott och hälsa är ett ämne, till skillnad från många andra, där 

man blir mer utpekad. Ett tydligt exempel från egna erfarenheter är höjdhopp, då en person 

hoppar medan de andra observerar i väntan på deras tur. Det ögonblicket är säkerligen jobbigt 

för en del när man blir utlämnad på det sättet.   
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5. Metod  

I den här delen beskrivs metoden vi bestämt oss för att använda för att uppnå studiens syfte 

och besvara dess frågeställningar. Det här kapitlet kommer även att behandla vilka elever som 

valts ut för att besvara enkäten och därmed är underlag för vår studie. Vi nämner också en del 

etiska punkter som är viktigt att förhålla sig till när man använder sig av en enkätundersök-

ning. Allt för att de svarande ska veta vad som gäller.  

5.1 Datainsamlingsmetod  

Syftet med vår studie var att försöka få svar på hur motivation påverkar elevers frånvaro i 

ämnet idrott och hälsa. Dessutom sökte vi svar på frågan hur undervisningen skulle kunna 

anpassas för att få eleverna mer intresserade och motiverade av ämnet. 

Bryman (2011) skriver att kvalitativa undersökningar utgår från en forskningsstrategi som 

vanligtvis lägger tyngden på ord, det är en tolkande strategi. Kvalitativ forskning utgår i de 

flesta fallen av att en begränsad grupp studeras på djupet, de verkar koncentrera sig på den 

unika omgivningen och på avsikten eller betydelsen av den synvinkel av verkligheten som 

forskaren fördjupat sig i (Bryman, 2011).  

I kvantitativa undersökningar är det bredden som eftersträvas och tyngden läggs på kvantifie-

ring vid insamlandet och analys av data (Bryman, 2011). Gratton och Jones (2009) nämner 

några positiva saker med enkäter, bland annat tar de upp anonymiteten. I en enkät kan ano-

nymiteten göra att känsliga saker kan tas upp vilka möjligen hade utelämnats i en intervjusi-

tuation. Enkät ger dessutom deltagarna tid att tänka efter om det är någon fråga de behöver 

fundera lite på. En stor nackdel med enkäter är att det inte går att få deltagarna att utveckla 

något som de svarat med tanke på att de är anonyma. Efter att ha resonerat med en som är väl 

insatt i etiska frågor kom vi fram till att det kunde vara känsligt att ha intervjuer med en viss 

grupp utvalda elever. Det här är en starkt bidragande orsak till varför vi valde enkäter framför 

intervjuer.  

Gratton och Jones (2010) förklarar när de anser att det är brukligt att använda öppna och 

stängda frågor. Stängda frågor används då man har en klar bild över vilka troliga svar som 

kommer in och när det är kvalitativa data som behövs. Bryman (2011) tar upp att när stängda 

frågor används kan det hjälpa respondenterna att förstå innebörden av frågorna. Gratton och 

Jones (2010) skriver om öppna frågor och anser att de ska användas när kvalitativa data är 
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målet. Öppna frågor har också en fördel när forskaren är osäker på vilka svar som kan tänkas 

komma in och/ eller när det är viktigt att få respondenternas egna ord. I vår enkät har vi an-

vänt stängda frågor när det passat in och när vi inte var säkra på hur eleverna skulle svara an-

vände vi oss av öppna frågor.  

5.2 Urval 

Vi valde att genomföra vår enkätundersökning i sex klasser på två gymnasieskolor i olika 

kommuner i Småland. Eleverna som valdes ut gick på el-, bygg- och fordonsprogrammet års-

kurs ett eller två. Att det blev just de här programmen har att göra med att de fanns på båda 

skolorna. Valen av skolor grundades på vår tidigare vfu där och i och med det hade vi känne-

dom om skolan. Vi tog kontakt med respektive programansvarig som valde ut en klass vilket 

gjorde att underlaget blev ett bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar Bryman 

(2011) personer som råkar finnas tillgängliga för tillfället när enkäten genomförs. Skolverket 

(2013) gav den första juli 2011 ut en ny läroplan, vilket betydde att det var eleverna i årskurs 

ett och två som läste efter den. Eleverna i trean läste efter en äldre läroplan och det var därför 

vi uteslöt dem. 

5.3 Genomförande 

I konstruktionen utav vår enkät utgick vi från Larssons (2002) enkät. Vi använde frågor som 

var relevanta för vår studie och modifierade dem för att de skulle passa vår studie.  

När vi delade ut enkäterna var vi båda med i klassrummen och de lämnades ut på båda sko-

lorna under vecka nio, 2013. Eleverna spreds ut i den mån det var möjligt i de olika klass-

rummen lektionerna hölls när vi delade ut enkäterna. Det här för att eleverna inte skulle bli 

störda eller påverkade av de andra som också fyllde i den. När någon elev blev klar uppmana-

des han eller hon att sitta kvar och invänta de som fortfarande höll på med enkäten, det här för 

att ge dem möjlighet att genomföra enkäten i enskild takt. När alla var klara, samlades enkä-

terna in. 

5.4 Etiska förhållningssätt 

När ett arbete skrivs på grundnivå finns det ett par regler som måste följas, bland annat det 

grundläggande individskyddskravet (Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteende-

vetenskap (FHSAB), 2012). Det består av fyra olika huvudregler: 
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Informationskravet går ut på att uppsatsskrivarna ska delge elevernas villkor som handlar om 

deras deltagande. De ska få reda på att medverkan är otvungen och de får när de vill avsluta 

sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Att eleverna inte var tvungna att delta i undersök-

ningen var något vi hade skrivit ut i enkätinformationen. För att förtydliga det här förmedlade 

vi det här även muntligt till eleverna när vi presenterade oss själva och syftet med enkäterna.  

Med samtyckeskravet behöver uppsatsskrivarna få elevernas samtycke att delta. Inget sam-

tycke behöver inhämtas från föräldrar då alla som går på gymnasiet är över 15 år gamla (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Vi sade att det var frivilligt att delta i undersökningen. 

Den tredje regeln innebär att deltagarna kan avbryta sitt deltagande utan att det här får några 

negativa konsekvenser för deltagarna. Dock så kan eleverna uppmuntras att fortsätta delta 

men de måste få fatta beslutet själva (Vetenskapsrådet, 2002). Det här var något som vi berät-

tade för eleverna när vi delat ut enkäterna. 

Den sista regelns budskap är att om eleven väljer att delta eller inte får individen inte utsättas 

för opassande påtryckningar (Vetenskapsrådet, 2002). Det var inte någon elev som vägrade 

fylla i enkäten så det blev aldrig problematiskt på något sätt med tanke på den här regeln. 

FHSAB (2012) skriver om risken att eleverna ska kunna pekas ut av individer med inblick i 

eller om en verksamhet ska uppmärksammas, även om eleverna inte namnges. De med inblick 

i verksamheten inom vårt arbete är lärarna i ämnet idrott och hälsa. Vi lämnade ut enkäterna 

på programmen och därmed är det inte ens säkert att nämnda personer har kännedom att vi 

varit på skolan. Vidare lämnade vi ut enkäterna på två skolor och nämnde inte från vilken 

skola svaren inkommit.  

5.5 Reliabilitet och validitet   

Betydelsen av reliabilitet handlar om att en undersökning är pålitlig, om den går att göra om 

under så snarlika förhållanden som möjligt och då ge samma svar (Eliasson, 2006). Det här 

berör även Bryman (2011) och benämner det som stabilitet. Betydelsen av det här är att om vi 

lämnat ut enkäterna till samma elever exempelvis en vecka efter första tillfället skulle svaren 

vara mycket lika de föregående.    
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För att studien skulle bli så reliabel som möjligt har vi jobbat mycket med att utforma frå-

gorna så att de var enkla att tyda. Uppstod det ändå några frågor var vi närvarande när elever-

na fyllde i enkäten för att besvara eventuella funderingar.  

När reliabiliteten ökas blir förutsättningarna för validiteten bättre (Eliasson, 2006). Vidare 

skriver Bryman (2011) att validiteten handlar om undersökningen faktiskt mäter det som är 

tänkt att mätas. Eliasson (2006) tar upp att det är bra att använda flera indikatorer för att mäta 

begreppen som används i undersökningen, de här kan senare användas för att mäta validitet-

en. När svaren sedan granskas kontrolleras det om alla indikatorer lutar åt samma håll, om de 

gör det tyder det på en hög validitet. Ett exempel från vår enkät som tyder på låg validitet är 

när indikatorerna går åt helt skilda håll. En elev kryssar i att han/ hon upplever ämnet idrott 

och hälsa som positivt och samtidigt inte är med på några lektioner.  
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6. Resultat och analys 

Undersökningen bestod av totalt 90 elever från tre yrkesförberedande gymnasieprogram: 

byggprogrammet (31), elprogrammet (30) och fordonsprogrammet (29).  

6.1 Fritidens motion 

I undersökningen fick eleverna besvara en fråga (se bilaga 1, fråga 3) om hur ofta de är fysiskt 

aktiva på fritiden mer är 30 minuter per gång. Beroendes på hur de besvarade den frågan de-

lade vi in dem i två grupper, de som idrottar/ motionerar en gång i veckan eller mindre och 

de som idrottar/ motionerar mer än en gång i veckan.  

Resultat 

I vår studie var det hela 8 % som uppgav att de aldrig motionerade på sin fritid. 

De som endast idrottar/ motionerar en gång i vecka eller mindre bestod av 26 elever vilket 

motsvarar omkring 29 % av alla de 90 svarande, de 64 resterande hade svarat att de idrottar/ 

motionerar mer än en gång i veckan. En följdfråga till det här som vi ställde berörde anled-

ningarna eleverna kunde ha till varför de idrottade eller motionerade när de väl gjorde det. Det 

här gjorde att de som besvarade den frågan med att de aldrig motionerade på fritiden rimligt-

vis inte borde fylla i anledningar till varför de rörde på sig under fritiden. Några av de sva-

rande hade ändå kryssat i något alternativ, de här svaren blev därför irrelevanta. Det som 

verkligen stack ut i den här frågan var antalet som tränade för att det uppfattades som roligt. 

Av de som idrottar/ motionerar en gång i veckan eller mindre uppgav 26 % att det var roligt 

vilket kan jämföras med 55 % av de elever som idrottar/ motionerar mer än en gång i veckan. 

Det är dock värt att notera att det endast var 19 av 26 eleverna som idrottar/ motionerar en 

gång i veckan eller mindre som svarat på varför de motionerar. Detta kan göra procentsatser-

na missvisande i den här frågan.  
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Tab. 1, Elever från bygg-, el- och fordonsprogrammets grunder till fysisk aktivitet på fritiden 

(N=90).  

4. När Du väl 

motionerar, 

varför gör Du 

det? (Här kan 

flera alternativ 

väljas) 

Idrottar/ 

motionerar 

en gång i 

veckan 

eller 

mindre 

Idrottar/ 

motionerar 

två gånger 

i veckan 

eller mer 

Totalt 

Må bra 8 39 47 

Roligt 5 41 46 

Prestera bättre 4 29 33 

Träffa vänner 3 18 21 

Bättre utseende 2 19 21 

Gå ned i vikt 4 10 14 

Avkoppling 2 10 12 

Inget svar 7 0 7 

Annan anledning 0 3 3 

 

I tabell två är svaren bara från de eleverna som idrottar/ motionerar en gång i veckan eller 

mindre med (26 elever). Alternativen som besvarats mest frekvent är orkar inte med 50 % och 

tråkigt med 31 % av de svarande. 
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Tab. 2, Elever från bygg-, el- och fordonsprogrammets anledningar till varför de motionerar 

en gång i veckan eller mindre (N=26).  

5. Om Du aldrig 

motionerar på 

fritiden, vad 

beror det på? 

(Här kan flera 

alternativ väl-

jas) 

Idrottar/ mot-

ionerar en gång 

i veckan eller 

mindre 

Orkar inte 13 

Tråkigt 8 

Inget svar 5 

Tidsbrist 3 

Annan anledning 2 

För dyrt 1 

Vill inte gå en-

sam 

1 

Onödigt 1 

 

Analys 

De åtta procenten som inte motionerar alls på sin fritid kan sägas vara amotiverade i förhål-

lande till idrott/ motion. De här individerna saknar inre och yttre motivation vilken kan ha sin 

grund i en bristande känsla av kontroll och kunskap (Deci & Ryan 1985, 1991). 

Schäfer Elinder med flera (2011) visade i en undersökning de gjort i Stockholm att 19 % av 

de i åldern 18-24 aldrig motionerar på fritiden. Majoriteten i vår studie var 16 eller 17 år 

gamla, de skulle kunna vara yngre om de börjat skolan ett eller fler år tidigare än resten som 

var födda samma år. De skulle även kunna vara äldre om de gått om någon årskurs. I deras 

studie var det 11 procentenheter fler som är helt fysiskt inaktiva på fritiden jämfört med vår 

studie där ungefär 8 % uppgav att de aldrig motionerar. Om resultatet från deras studie ska 

stämma överens med vårt, betyder det att tio individer till kommer sluta röra sig helt på friti-

den innan de fyllt 25.  
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Resultatet som SCB (2007) visade i en undersökning ligger mycket bättre i linje med vår stu-

die. SCB visade att inom åldersspannet 16-24 var det knappt 8 % som inte utövade någon 

form av motion, vilket är samma del som vi visat. Det som skiljer är att vi preciserat hur länge 

aktiviteterna ska hålla på i tid för att räknas med vilket inte SCB gjort, så siffran vi fått fram i 

vår studie kan vara för låg. En annan sak som skiljer vår undersökning med SCB:s underök-

ning är att SCB gjort undersökningen med ett slumpmässigt urval. Vi hade riktat in oss på de 

yrkesförberedande programmen och enligt Thedin Jakobsson och Engströms (2008) studie är 

det just eleverna på de här inriktningarna som är mindre föreningsaktiva. 

Utifrån enkätsvaren kan vi identifiera att den största andelen som motionerar på fritiden gör 

det för att må bra eller för att det är roligt. Det här tyder på att de gör det för att de drivs av 

inre motivation som Deci och Ryan (2000) skrivit om. Eleverna hade även möjlighet att 

kryssa i att de motionerar för att det är avkopplande vilket vi kopplar till inre motivation. Det 

var dock relativt få som valde det alternativet, (11 % av de som idrottar/ motionerar en gång i 

veckan eller mindre och 14 % av de elever som idrottar/ motionerar mer än en gång i veckan) 

jämfört med svarsfrekvensen för att eleverna motionerade för att det var roligt.  

Det är flera som har valt alternativ vilka indikerar att de motiverades av yttre faktorer som 

Deci och Ryan (1985) skriver om. Alternativen som tyder på det här är må bra, prestera 

bättre, träffa vänner, gå ned i vikt, bättre utseende och annan anledning. För att ytterligare 

placera in dem i våra underkategorier; yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad re-

glering och integrerad reglering skulle vi behövt ställa ett par följdfrågor för att få mer in-

formation från den enskilda individen. 

De eleverna som besvarade frågan varför de aldrig motionerar på fritiden med att de inte or-

kar eller anser att det är tråkigt kan sägas vara amotiverade som Deci och Ryan (1985, 1991) 

skrivit. 

6.2 Elevers uppfattning av Idrott och Hälsa i skolan 

Den här delen berör frågor kring ämnet idrott och hälsa i skolan om elevernas frånvaro och 

upplevelser av ämnet. Det ska nämnas att beroende på vad eleverna har svarat på fråga 9, 

(Hur upplever du ämnet idrott och hälsa på gymnasiet?) delas de in i tre grupper, mycket ne-

gativt eller ganska negativt, varken negativ eller positiv och ganska positiv eller mycket posi-

tiv.  
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Resultat 

I vår undersökning var det 9 % (8 elever) av eleverna som upplevde ämnet mycket negativt 

eller ganska negativt. De som var varken negativa eller positiva till ämnet var 21 % (19 ele-

ver) av de svarande och cirka 70 % (63 elever) av eleverna var ganska positiva eller mycket 

positiva. De undersökta eleverna fick sedan svara på vilka orsakerna är till att de upplever 

ämnet på det sätt som de angivit. Detta var en öppen fråga där eleven själva fick skriva ner 

deras anledningar. Svaren som har varit snarlika har vi kategoriserat. Resultatet visas nedan i 

tabell tre.  
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Tab.3, Vilka orsaker eleverna från bygg-, el- och fordonsprogrammet nämner till att de upp-

lever ämnet som de gör (N=90). 

10. Vilka är de 

främsta orsa-

kerna till att du 

upplever ämnet 

på detta sätt? 

(Här kan fler 

svar ha angi-

vits)  

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller posi-

tiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Roligt, Kul, Här-

ligt 

0 0 32 32 

Inget svar 0 6 10 16 

Tråkigt 3 7 0 10 

Tråkigt lektions-

innehåll 

2 2  5 9 

Bra att röra på 

sig 

0 0 8 8 

Socialt, kul att 

idrotta med 

kompisar 

0 0 5 5 

Bra lärare 0 0 3 3 

Onödigt, ej in-

tresserad 

1 1 1 3 

Dålig lärare 1 1 0 2 

Dåligt schema 1 0 0 1  

Skada 0 1 0 1 

Vill ha betyg 0 0 1 1 

 

Analys 

Av alla elever som var mycket negativa eller ganska negativa och varken negativa eller posi-

tiva till ämnet har 52 % svarat att de upplever ämnet och lektionsinnehållet som tråkigt. Som 

vi skrivit tidigare i det teoretiska perspektiv menar Deci och Ryan (1985, 1991) att dessa ele-
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ver kan vara amotiverade då de inte förstår syftet med aktiviteten. Eleverna har varken någon 

inre eller yttre motivation som driver dem till att vara intresserade eller att tycka idrott och 

hälsa är roligt. Jämför vi med vad eleverna som är ganska positiva eller mycket positiva till 

ämnet har angett till varför de upplever det på detta sätt svarar 63 % för att de tycker idrott 

och hälsa är roligt, kul, härligt och bra att röra på sig. Här kunde vi urskilja att de har en inre 

motivation som drivkraft (Deci & Ryan, 2000). Glädjen och känslan som uppkommer vid 

fysisk aktivitet är en tillfredställelse för dem. 

6.3 Elevers lärande 

Resultat 

70 % av eleverna som är mycket negativa eller ganska negativa och varken negativa eller 

positiva har uppgett att de deltar på 75 % eller färre av lektionerna i idrott och hälsa. Dessa 

elever har även ett samband med hur mycket de lär sig på lektionerna, ingen i de här grupper-

na har nämligen fyllt i att de lär sig något i vare sig hög eller mycket hög grad. Av eleverna 

som är ganska positiva eller mycket positiva har endast 15 % av eleverna uppgett att de är 

med på 75 % av lektionerna eller mer sällan. Totalt har 52 % i denna grupp svarat att de lär 

sig något i hög eller mycket hög grad. Möjligtvis är det så att eleverna som är frånvarande på 

flera lektioner lär sig i mindre utsträckning som de kommer ha nytta av i livet, jämfört med 

eleverna som har bättre närvaro. 

En annan sak som framkommit som vi tyckte var intressant är att trots att de bockat för att de 

lär sig så lite i ämnet är det hela 76 % som anser att ämnet är mycket viktigt eller ganska vik-

tigt. 

Analys 

Vår studie visade att hela 63 % av deltagande elever svarat att de lär sig vare sig mycket eller 

lite, lite eller till och med mycket lite som de kommer ha nytta av i framtiden. Annerstedt 

(2007) har skrivit att eleverna drivs bland annat av saker som känns meningsfulla för dem, 

alltså saker som de kan komma ha nytta av senare i livet. Av alla elever som är mycket nega-

tiva eller ganska negativa och varken negativ eller positiv till idrott och hälsa är det ingen 

som uppgett att de lär sig något i hög grad, så det här kan vara en faktor som gör att de inte är 

positivt inställda till ämnet.   
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Eleverna kanske inte förstår målet med undervisningen som Ekberg och Erberth (2000) be-

skrivit och därmed inte lär sig saker som de kommer ha nytta av i framtiden. Om det är så 

betyder det att det är mycket viktigt att hela tiden hålla en dialog med eleverna så att de för-

står lektionernas syfte. 

6.4 Ämnets timmar och betydelse 

Resultat 

I undersökningen framgick det att 39 % (35 elever) av alla elever tyckte att ämnet idrott och 

hälsa var mycket viktigt. 34 av dessa 35 eleverna var ganska positiva eller mycket positiva till 

ämnet. Det fanns drygt 37 % av eleverna som ansåg ämnet som ganska viktigt. Andelen ele-

ver som ansåg ämnet som varken viktigt eller oviktigt var cirka 15 %. Nästan var tionde elev 

uppgav att ämnet var ganska oviktigt eller mycket oviktigt.  

När vi frågade eleverna vad de tycker om antalet timmar i idrott och hälsa svarade 32 % av 

alla elever att det borde vara fler timmar. Föga oväntat var att de som var positiva till ämnet 

var de som ville ha fler timmar. Majoriteten av eleverna, nämligen 58 %, tyckte att det var 

lagom antal timmar i ämnet. Det var bara cirka 4 % av eleverna som ville ha färre antal tim-

mar till idrott och hälsa. Övriga 6 % av eleverna ville att ämnet borde tas bort helt.  

Analys 

Vi kunde se ett klart samband mellan elevers inställning till ämnet idrott och hälsa och hur 

många timmar ämnet ska ha tilldelat. Elever som var positivt inställda till ämnet ansåg att 

antalet timmar var lagom eller ville att de skulle vara fler. En del elever som hade en negativ 

inställning till idrott och hälsa ansåg att ämnet borde tas bort helt. Dessa elever tyckte möj-

ligtvis att ämnet var tråkigt och onödigt vilket kunde leda till brist på förståelsen för lektions-

innehållens syfte vilket tydde på att de var amotiverade (Deci & Ryan 1985, 1991).  
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Tab. 4, Elever från bygg-, el- och fordonsprogrammets uppfattning om antal timmar i idrott 

och hälsa (N=90). 

18. Vad tycker 

Du om antalet 

timmar i ämnet 

idrott och 

hälsa? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller posi-

tiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Lagom 4 14 34 52 

Borde vara fler 0 1 28 29 

Borde tas bort 

helt 

4 1 0 5 

Borde vara färre 0 3 1 4 

  

6.5 Elevernas frånvaro 

Resultat 

I vår enkätundersökning fick eleverna frågan hur ofta de deltog på lektionerna i idrott och 

hälsa. För att eleverna lättare skulle kunna svara valde vi att fråga hur ofta de deltog under en 

månad på lektionerna i idrott och hälsa. Resultatet visade att drygt två tredjedelar av alla sva-

rande deltog näst intill 100 % av lektionerna i idrott och hälsa. Av alla elever som var mycket 

negativa eller ganska negativa och varken negativ eller positiv var det hela 37 % som uppgav 

att de bara deltog på varannan lektion eller färre. Detta visade på klara samband mellan ele-

vernas upplevelse av ämnet och deras närvaro. Vi jämförde detta med elever som upplevde 

ämnet idrott och hälsa som ganska positivt eller mycket positivt där det framkom att 81 % av 

eleverna var med på näst intill varenda lektion.  
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Tab. 5, Hur ofta eleverna från bygg-, el- och fordonsprogrammet deltar på lektionerna i id-

rott och hälsa (N=90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt uppgav 62 % av de tillfrågade eleverna att de alltid hade ett giltigt skäl till att 

inte delta som var godkänt av undervisande lärare, medan 27 % oftast hade ett giltigt skäl. 

Andelen elever som uppgav att de sällan hade ett giltigt skäl var 9 % och 2 % av eleverna 

hade aldrig ett giltigt skäl till att missa undervisningen i idrott och hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

11. Hur ofta 

deltar Du i 

undervisningen 

i idrott och 

hälsa under en 

månad? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Nästan alltid 

(≈100%) 

3 5 51 59 

Ofta (≈75%) 1 8 8 17 

Ibland (≈50%) 2 5 3 10 

Nästan aldrig 

(≈25%) 

2 1 0 3 

Inget svar 0 0 1 1 

Aldrig 0 0 0 0 
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Tab.6, De vanligaste orsakerna för icke-deltagande för gymnasieelever vid bygg-, el- och 

fordonsprogrammet (N=90). 

13. Vilka är de 

vanligaste orsa-

kerna till att Du 

inte deltar i 

undervisningen 

i idrott och 

hälsa? (Om de 

nämner flera 

anledningar kan 

de komma att 

hamna i flera 

kategorier).   

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Skada/Sjukdom 3 9 46 58 

Inget svar 0 1 10 11 

Tråkigt, inte in-

tresserad 

3 4 1 8 

Orkar inte 1 3 3 7 

Tandläkarbesök 0 0 4 4 

Glömt klä-

der/ombyte 

0 3 1 4 

Vill träna själv 1 0 0 1 

Dålig lärare 0 0 1 1 

 

Resultat 

I tabell sex syns de vanligaste orsakerna varför eleverna inte deltog i ämnet idrott och hälsa. 

Skada eller sjukdom var den mest förekommande anledningen till varför elever inte var med 

på lektionerna i idrott och hälsa med cirka 65 % av fallen. Här ingår elever som har någon 

slags skada eller sjukdom som innebär att eleven i fråga inte kan vara med och delta. Svaren 

som framkommit exemplifieras med de här elevcitaten ”Att jag är sjuk eller på något sätt ska-
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dad” och ”för ont i knät/ rygg”. Om man är skadad eller sjuk kan det vara olämpligt att delta 

på skolans lektioner i idrott och hälsa, därför är det möjligtvis så att lärarna ofta inte ifrågasät-

ter det. Märkligt nog är det bara drygt 4 % av eleverna som uppgav att de trodde skada eller 

sjukdom var en orsak till varför eleverna inte deltog på lektionerna.  

Tråkigt eller att eleverna inte är intresserade var den andra vanligaste orsaken till icke delta-

gande, detta angav 9 % av alla svarande. Eleverna som uppgav detta som anledning tyckte att 

det bland annat kändes tråkigt, onödigt och de var inte intresserade av att gå till lektionerna i 

idrott och hälsa. ”Vi gör aldrig något roligt på gymnastiken”(elevcitat). Närmare 8 % uppgav 

att när de själva inte deltog på lektionerna i idrott och hälsa berodde detta på att de inte or-

kade. Det här var exempel på detta: ”Jag orkar inte delta i det vi gör på idrotten” och ”När 

man är hungrig och inte orkar” (elevcitat). När vi frågade eleverna varför de trodde att andra 

inte deltog på undervisningen i idrott och hälsa svarade hela 59 % att det berodde på att de 

inte orkar. 

I gruppen som är ganska positiva eller mycket positiva var det 19 % som inte svarat på fråga 

13, det kan bero på att just den här delen kanske aldrig har missat någon lektion i ämnet. Jäm-

fördes det här med grupperna som var mycket negativa eller ganska negativa och varken ne-

gativ eller positiv var det en stor skillnad, 15 procentenheter färre svarande vilket visade på att 

de hade fler anledningar till att inte vara med i undervisningen. 

Att inte visa upp sig inför andra i både omklädningsrummet och på lektionen i idrott och hälsa 

uppgav 17 % av eleverna kunde vara en av orsakerna till att vissa elever inte deltog. Att ele-

verna inte vill visa upp sig inför sina klasskompisar på idrotten kan betyda att de är rädda för 

att misslyckas.  

Analys 

Som Bentzer och Tallqvist (2008) visat i sin studie framgår det att de egentliga skälen till var-

för eleverna inte deltog i undervisningen inte berättades för läraren. Men de kanske berättar 

dem för sina vänner och det är därför siffrorna skiljer sig så här mycket. 

Det här tydde på att de eleverna som svarat att det var tråkigt, inte är intresserade eller att de 

inte orkar var amotiverade, de förstod inte avsikten med aktiviteterna (Deci & Ryan, 1985; 

1991) skrivit. Av alla svarande trodde 26 % att detta var orsaken till varför andra inte deltog 

på lektionerna i idrott och hälsa.  
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Atkinson (1957) talar om prestationsmotivation och förklarar hur en individs motivation 

handlar om att uppnå framgång eller undvika misslyckanden. Individen påverkas av den soci-

ala omgivningen som kan resultera i känslomässiga tillstånd som skam eller stolthet. I det här 

fallet eleven i idrottshallen som är rädd för att misslyckas inför hela klassen. Detta medför att 

eleven i sin tur troligtvis kommer ha ett undvikande beteende i prestationssituationer.  
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6.6 Hur kan ämnet förbättras? 

Tab. 7, Elever från bygg-, el- och fordonsprogrammets vilja att förändra undervisningen 

(N=90).  

25. Om du fick 

förändra id-

rottsundervis-

ningen, vad 

skulle Du då 

ändra? (Om de 

nämner flera 

anledningar kan 

de komma att 

hamna i flera 

kategorier) 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Inget svar 2 11 23 36 

Mer av en viss 

aktivitet 

0 3 18 21 

Ändra undervis-

ningsupplägget 

(Träna själv, 

anpassa efter 

klassen mm) 

3 3 11 17 

Inga förändring-

ar, tycker allt är 

bra 

0 1 9 10 

Annan lärare 1 1 0 2 

Ta bort det helt 2 0 0 2 

Bättre tider 0 0 1 1 

Mindre av en 

viss aktivitet 

0 0 1 1 

 

Resultat 

Eleverna som var mest negativt inställda till ämnet är ganska få men, så det var svårt att få 

tyngd i svaren som de gett. 38 % av eleverna ville förändra undervisningen på något sätt, 
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”anpassa idrotten efter klassen”(elevcitat) hade en elev skrivit. Totalt 25 % av eleverna som 

var minst positiva till ämnet ville inte att ämnet skulle finnas kvar överhuvudtaget.  

Utav de som var varken positiva eller negativt inställda till ämnet är det 16 % som ville ha 

mer av någon viss aktivitet en elev hade skrivit det här som ”lite mer fritt val till gym” (elev-

citat). I samma grupp var det 16 % som ville ändra undervisningsupplägget; ”Fritt val varje 

lektion”(elevcitat).  

Totalt på den här frågan var det 40 % som av någon anledning valde att inte svara. Att det var 

så många som inte svarade kan ha att göra med att det var sista frågan och att eleverna blev 

stressade av att många andra elever blivit klara. Den skulle även utöver det här formuleras på 

ett annorlunda sätt för att bättra på svarsfrekvensen. 

Analys 

Individerna som ansåg att ämnet skulle tas bort helt och hållet förstod inte alls syftet med äm-

net idrott och hälsa, det här visade tydligt på att de var amotiverade som Deci och Ryan 

(1985, 1991) beskrivit.  

Det finns elever som ville förändra undervisningsupplägget och innehållet därmed visade de 

var intresserade av något, inte uttryckligen vad det var specifikt. Det här tydde på att de hade 

någon form av motivation, antingen inre eller yttre motivation (Deci & Ryan 1985, 2000).  
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7. Diskussion 

Vår undersöknings syfte var att kartlägga varför vissa elever från yrkesförberedande program 

på gymnasiet är frånvarande på lektionerna i idrott och hälsa samt vilka anledningar eleverna 

nämner till att inte vara med. Thedin Jakobsson och Engström (2008) har i sin undersökning 

visat att elever som väljer yrkesförberedande program i större utsträckning är mindre fysiskt 

aktiva på sin fritid. Vidare har Engström (2004) förklarat att elever som inte är fysiskt aktiva 

på sin fritid tenderar att vara mindre aktiva på lektionerna i idrott och hälsa. För att försöka få 

svar på varför eleverna är frånvarande har vi utgått från ett motivationsperspektiv. Det här för 

att kontrollera om det har något samband med frånvaron på lektionerna i idrott och hälsa. I 

detta kapitel kommer vi summera och diskutera resultaten av vår studie samt redogöra för 

styrkor och svagheter i vår studie. Vi kommer även ge förslag på kommande forskning inom 

detta område. 

7.1 Vilka anledningar nämner elever på de yrkesförberedande programmen som 

skäl till att de inte är närvarande på idrott och hälsa-lektionerna? 

På vår fråga om hur ofta eleverna är med och deltar på lektionerna uppgav drygt 85 % att de 

ofta eller nästan alltid är med på lektionerna i idrott och hälsa medan resterande 15 % berät-

tade att de bara var med ibland eller aldrig. Ekberg och Erberth (2000) förklarar att elever 

som inte har något intresse för fysisk aktivitet påverkas av sin omgivning. Eftersom individer 

på yrkesförberedande program överlag är mindre intresserade av fysisk aktivitet kan det möj-

ligtvis leda till att vissa elever dras med i det som majoriteten väljer. Inom de yrkesförbere-

dande programmen kan det möjligtvis innebära att inte närvara på lektionerna i idrott och 

hälsa.  

När eleverna skulle besvara frågan om vilka anledningar de själva hade till att vara frånva-

rande på lektionerna var skada eller sjukdom det vanligaste med 65 % av svaren. Det här var 

även den vanligaste anledningen som eleverna uppgett från Bentzer och Tallqvists (2008) 

hundersökning. Det kändes som det var en vanligt förekommande orsak som elever hade när 

de var frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa. Det är svårt för lärarna att bedöma när 

en elev är tillräckligt sjuk eller skadad för att inte kunna vara med och delta, den här proble-

matiken berörde också Bentzer och Tallqvist (2008).  Därför brukar skada/ sjukdom ofta vara 

ett giltigt skäl till att slippa vara med på lektionerna i idrott och hälsa. Det kan bli problema-

tiskt om en elev är skadad eller sjuk vid alltför många lektionstillfällen. Det kan möjligen bli 
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svårt för läraren i idrott och hälsa att veta vilka krav de ska ställa på eleven. Kan eleven be-

visa med ett läkarintyg eller dylikt att han/ hon faktiskt inte kan vara med? Ett annat bekym-

mer är att eleven missar mycket och på något sätt möjligen bör ta igen detta vid senare till-

fälle. Nästan var tionde elev har svarat att de varit frånvarande på grund utav att idrott och 

hälsa uppfattades som tråkigt eller att de helt enkelt inte var intresserade. Den tredje vanlig-

aste anledningen var att eleverna inte orkade, detta svarade 8 % av eleverna.  

Elever som tyckte att idrotten var tråkig och ointressant hade troligtvis dålig motivation till att 

delta på lektionerna i idrott och hälsa. De kände då möjligen ingen tillfredställelse med aktivi-

teten och hade därmed ingen inre motivation. Eleverna kan däremot, trots att det är tråkigt, gå 

dit för att få ett betyg och då talar vi om yttre faktorer. Deras drivkraft är alltså en belöning i 

form av deras betyg och det är deras yttre motivation som gör att de går dit (Deci & Ryan 

1985). Om vi valt att intervjua eleverna hade vi med större säkerhet kunnat veta om eleverna 

som tyckte det var tråkigt, onödigt eller ointressant gått dit för att få ett betyg eller vilka 

bakomliggande anledningar de hade. Nu kan vi inte säkerställa något, bara göra vissa anta-

ganden.  

Av alla elever som var mycket negativa eller negativa och varken negativ eller positiv hade 

70 % angett att de var där vid 75 % av tillfällena eller färre. Kontrollerade vi sedan vad dessa 

elever hade svarat på vilka anledningar de hade till att vara frånvarande, nämnde drygt 45 % 

att de var skadade eller sjuka. Detta var intressant då vi funderade på hur ofta man kan vara 

sjuk eller skadad. Fysisk aktivitet har ju erkänts bidra till en bättre hälsa och att immunförsva-

ret stärks. Det här belyser Hedlund med flera (2010) då de bland annat skrivit att fysisk aktivi-

tet har en positiv inverkan på oss människor både fysiskt och psykiskt, exempelvis bidrar det 

till bättre välmående. Missar eleverna många lektioner nu kan det leda till att de missar ännu 

fler längre fram i utbildningen, det här eftersom att de kanske inte får med sig alla nämnda 

positiva effekter. Är detta en negativ spiral vi ser? Eller är det så att eleverna endast använder 

sjukdom/ skada som en giltig anledning till att inte vara med i undervisningen? 

Något annat samband vi tyckte var intressant var elevers anledningar till att själva vara från-

varande och vilka anledningar de trodde andra elever nämnde till att vara frånvarande. Vi 

trodde att det i stora drag skulle stämma någorlunda överens, så var dock inte fallet. Det var 

nämligen bara 4 % av alla elever som angav att sjukdom/ skada var orsaken till att en del ele-

ver var frånvarande jämfört med de 65 % som uppgav sjukdom/ skada som anledning till var-

för de själva var frånvarande. Vi tyckte det var märkligt hur det kunde skilja så mycket mellan 
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elevers personliga anledningar och varför de trodde andra var frånvarande. En hypotes vi har 

är att vissa elever möjligen inte vill vara med på lektionerna i idrott och hälsa och därför an-

vänder sig av skada eller sjukdom som undanflykt. Det här är inte alls unikt för vår undersök-

ning, det här har även Bentzer och Tallqvist (2008) visat i deras undersökning. Som vi förkla-

rade tidigare är det svårt för en lärare att avgöra om eleven är skadad eller sjuk och det kan 

förvärra situationen om en elev verkligen är skadad och läraren vill att eleven ska vara med på 

lektionen.  

En annan intressant siffra var att 17 % av eleverna trodde att andra elever var frånvarande för 

att de var rädda för att visa sig inför andra, både i omklädningsrummet och när en aktivitet 

skulle utföras. Det här kan innebära att vissa elever är rädda för att misslyckas inför andra, 

vilket utrycktes av en elev så här: ”Tycker inte att dom är tillräckligt duktiga, och därför inte 

mår bra av att gå på lektionen…” (elevcitat). Atkinsson (1957, 1964) och Gallucci (2003) 

förklarar prestationsmotivation som en möjlig faktor till att en del inte vågar vara med, ef-

tersom för att inte misslyckas inför andra elever. Vi tror att det kan vara jobbigt för en som 

känner sig träffad av det här, att svara att han/ hon inte vill delta på lektionerna i idrott och 

hälsa på grund av att visa upp sig. I enkäten var det inte någon elev som besvarade frågan 

med att de var frånvarande för att de på något sätt inte ville visa upp sig, vare sig i duschen 

eller på lektionerna. Men att det är hela 17 % som trodde att det här var en anledning som 

andra har för att inte delta tydde på att andra hade det här som orsak att inte alltid delta. Så här 

var frågan utformad: Vilka är de vanligaste orsakerna till att Du inte deltar i undervisningen i 

idrott och hälsa? Eleverna nämner då kanske bara de vanligaste anledningarna. Vi tror även 

att eleverna ansåg det vara pinsamt att skriva ut den här anledningen till varför de inte var 

med, eftersom eleverna ibland hade möjlighet att snegla på hur grannen hade besvarat vissa 

frågor.  Det här gjorde det nog enklare att skriva ut det här som en faktor till varför andra inte 

deltar i undervisningen, när det kanske i själva verket var de själva som hade det som en or-

sak.  

7.2 Hur anser dessa elever att deras närvaro i ämnet kan förbättras? 

Den här frågeställningen kan vara svår för oss att få svar på. Frågan som vi hade på enkäten 

och som skulle kopplas till denna frågeställning är något felformulerad. Den lyder på följande 

sätt: Om du fick förändra idrottsundervisningen, vad skulle Du då ändra?  

Eleverna har då svarat på frågan men det behöver inte betyda att svaret de gav var något som 

kommer bidra till att deras frånvaro kommer minska. För att få större realibitet skulle vi for-
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mulerat frågan på ett annat sätt. Det som kan tyda på att frågan är felformulerad är att 40 % av 

eleverna inte har svarat på frågan.  

Drygt 23 % av eleverna ville ha mer av en viss aktivitet och den vanligaste var bollspel. Cirka 

19 % av eleverna ville på något sätt förändra undervisningsupplägget såsom att träna själv, 

mer fritt val eller anpassa aktivitet efter klassen. Bollspelen som eleverna ville ha med i 

undervisningen var allt från brännboll till basket. Det kan vara svårt att låta eleverna välja 

själva, vilket är många som vill. Om eleverna tilläts välja själva hela tiden vilket bollspel de 

hade velat syssla med hade det blivit svårt att uppnå målen som finns utskrivna i GY11. Ef-

tersom att eleverna skilde sig så mycket gällande vilken bollsport som de ville utöva hade det 

antagligen blivit livliga diskussioner om det här. För att det ska bli roligt med bollsporter be-

höver det vara relativt många deltagare med i varje lag för att spelet ska bli bra anser vi. 

Brännboll som några ville ha mer utav hade förmodligen inte blivit roligt att ha på en lektion 

som endast fem elever hade velat spela. Även lokalbristen skulle kunna vara ännu en faktor 

som förhindra det som den här eleven med flera vill: ”man får göra som man vill” (elevcitat). 

Hade det gått att anpassa undervisningen så att alla hela tiden hade haft det roligt, hade det här 

då gjort att alla individer drivits av en inre motivation till att delta på lektionerna? Karlberg 

och Sundell (2004) förklarar att skolrelaterade faktorer såsom missnöje med lektionerna eller 

brist på uppmuntran från lärare kan innebära att vissa elever skolkar. Eleverna från vår under-

sökning visar tydliga tecken på att lektionsinnehållet är en stor faktor om de ska vara närva-

rande eller inte på lektionerna.  

En del av samtliga elever, 11 %, tyckte att det inte behövdes någon förändring utan allt var 

bra som det var. Av dem som svarat på det sättet var nio av tio elever från gruppen som var 

ganska positiva eller mycket positiva till ämnet idrott och hälsa i skolan. Det här är en spän-

nande siffra, eftersom när de angav vilken inställning de hade till ämnet var det hela 34 % 

som var mycket positiva. En rimlig hypotes hade varit att siffran skulle vara mycket närmre 34 

% än det faktiska utfallet. Anser eleverna att de är mycket positiva till ämnet tycker vi att de 

inte borde velat förändra något alls i undervisningen. Att 90 % av de som besvarade frågan 

med att inga förändringar borde till är mycket positiva till ämnet och det är ingen överraskning 

i sig. Det som vi blev lite förvånade över var att det var en elev från gruppen varken negativ 

eller positiv som inte ville att det skulle bli några förändringar i ämnet. Just det här gjorde oss 

fundersamma, hur kan en individen som varken var positiv eller negativ till ämnet inte se att 

det behövde förändras på något sätt.  Det skulle varit mycket spännande att fått höra vad den 

här eleven hade svarat i en intervju.  
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En anledning som inte framkommit ur vår undersökning men som Annerstedt (2007) förklarat 

är hur viktigt det är för eleverna att känna uppskattning eller acceptans från läraren. Positiv 

feedback kan möjligtvis leda till att elever uppfattar aktiviteten som roligare och känner sig 

sedda. Därmed kan detta påverka deras motivation till att delta, både den inre och yttre. En 

lärare idag har alltså mycket mer att tänka på rent pedagogiskt än tidigare. Detta är inget som 

någon elev berört men vi tror att det är viktig faktor för att eleverna ska trivas på lektionerna. 

7.3 Metoddiskussion 

Vi valde att ta hjälp av de programansvariga på de båda skolorna för att så många som möjligt 

av klassens elever skulle besvara enkäten. Lektionerna vi fick komma till varierade från van-

liga lektioner till mentorstid, det enda vi önskade var att det inte skulle vara på lektioner i id-

rott och hälsa. Det här såg vi som en styrka eftersom eleverna förhoppningsvis besvarade frå-

gorna ärligare utan insatta lärare närvarande. En annan sak som är positiv med det här är att vi 

nådde ut till elever som kanske hade varit frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa och 

därmed hade det även av den anledningen varit olämpligt att lägga undersökningen på de lekt-

ionerna. 

Alla enkäter som vi lämnade ut fick vi tillbaka, det här kan bero på att de fick lektionstid till-

delat av sin lärare. Vi var även närvarande för att hjälpa elever som inte förstod allt eller blev 

osäkra av någon anledning. En svaghet med enkäterna vi kom tänka på i efterhand var att vi 

inte alls tänkte på att det kunde finnas elever med dyslexi. Det var några elever det tog mycket 

lång tid för att fylla i enkäten, de blev kanske stressade av att se andra elever som skrivit klart. 

Trots detta försökte vi utforma enkäten på enklast möjliga sätt, språkmässigt och grafiskt.  

En annan nackdel var att i en klass var enkäten det sista som eleverna behövde göra för dagen 

innan de fick gå hem. Det här gjorde att eleverna stressade på varandra för att få komma hem. 

Vissa elever fick antagligen inte tiden de behövde för att besvara frågorna på ett utförligt sätt. 

Det med tiden på dagen var något vi borde tagit upp med ämnesansvariga. Det här gjorde vi 

dock inte eftersom att vi inte ville ställa för höga krav utan vara tacksamma att vi överhuvud-

taget fick använda lärarnas lektionstid.   

Klassrummen där eleverna fyllde i enkäterna var av olika karaktär, vissa var tillräckligt stora 

för att alla eleverna skulle kunna sitta utan att riskera att någon annan skulle kunna se hur de 

besvarat frågorna. Andra var ganska trånga och eleverna satt ganska nära varandra, vilket inte 

var idealiskt. Men när eleverna fyllde i enkäterna var det tyst nästan hela tiden, det här tror vi 
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har ett samband med att vi upplyste eleverna av betydelsen av alla individers svar och att de 

skulle respektera oss och varandra i gruppen.  

En annan sak som vi tänkt på så här i efterhand är att det hade varit mycket intressant att ha 

intervjuat några elever, för att få utförligare svar och därmed fått ännu bättre kunskap rörande 

våra frågeställningar. Vi märkte att vi kunde reducerat antalet frågor i enkäten då vissa av 

dem inte var nödvändiga eller intressanta för vår studie.  

7.4 Vidare forskningsområden  

Utvidga undersökningen till fler skolor från andra delar av Sverige också, det här för att jäm-

föra om elevers anledningar till att inte delta i undervisningen är liknande på andra skolor och 

varför eller varför inte det är på det viset i så fall.  

I vår undersökning har vi funnit några anledningar till varför vissa elever deltar eller inte del-

tar i idrott och hälsa. Det skulle vara spännande att se hur skolor/ lärare faktiskt jobbar med att 

motivera eleverna att delta i undervisningen. Hur fungerar arbetet på skolor där närvaron är 

mycket hög kontra skolor där närvaron är mindre bra? 

7.5 Sammanfattning  

Syftet med den här studien var att undersöka vilka anledningar elever på yrkesförberedande 

program eventuellt har till att vara frånvarande på lektionerna i idrott och hälsa. Vi har också 

undersökt hur eleverna anser att deras frånvaro i ämnet kan minska. Det som framkommit ur 

vår undersökning är att 15 % av eleverna är frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa 

varannan gång eller oftare.  

Den absolut vanligaste anledningen som eleverna själva nämner till att vara frånvarande är att 

det beror på sjukdom eller skada. Det är intressant att bara 4 % av eleverna tror att andra ele-

ver inte är med på grund utav skada och sjukdom. Kanske är det så att själva orsaken till att 

vara frånvarande inte är skada eller sjukdom utan något annat. Dock är det lätt att skylla på 

det, då lärare sällan ifrågasätter hur sjuk eller skadad eleven är. Den andra vanligaste anled-

ningen är att eleverna tycker att det är tråkigt. Majoriteten av alla elever har svarat att de vill 

ha mer av en viss aktivitet om de själva fick förändra undervisningen. Därför är det rimligtvis 

så att de tycker lektionerna i idrott och hälsa är tråkiga mestadels på grund utav lektionsinne-

hållet. Eleverna som anser att det är tråkigt är troligtvis amotiverade och visar brist på kun-
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skap eller förståelse för syftet med aktiviteten. De vill ha aktiviteter som tilltalar dem och 

därmed gör dem motiverade till att vara med. Är man sämre på någonting så kan det bidra till 

att aktiviteten blir mindre rolig. Så här förklarade en elev: "Tråkigt. Mycket man inte bryr sig 

om.”  

Av alla elever har 18 % sagt att de vill förändra undervisningsupplägget på något sätt. Det 

vanligaste svaret är att eleverna själva ska få välja vad de vill göra. På så sätt borde eleverna 

bli mer motiverade när de själva får välja vad de vill göra på lektionerna i idrott och hälsa. 

Aktiviteterna som de kommer välja antar vi kommer komma ifrån den inre motivationen. 

Detta då majoriteten av eleverna troligtvis väljer något där syftet är att det är roligt och utma-

nande eller för att förbättra sin fysiska status.  

För att slutligen komma med förslag på hur eleverna kan bli mer motiverade tror vi på en öp-

pen dialog mellan lärare och elev. Förklara syftet med dagens lektion och vilken förmåga som 

är tänkt att utvecklas. Vi tror att om eleverna kan få vara med och bestämma hur kursens lekt-

ionsplaneringar ska se ut ökar förhoppningsvis de flesta av elevernas motivation vilket i sin 

tur kan leda till minskad frånvaro i ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

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/v    ⃝ 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 väl-

jas) 

⃝ Tidsbrist    ⃝ Tråkigt    ⃝ Orkar inte    ⃝ Onödigt    ⃝ Vill inte gå ensam     

⃝ För dyrt 

Annan anledning…………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Idrottar/ motionerar Dina närmsta vänner? 

⃝ Ja, de flesta    ⃝ Några    ⃝ Nästan inga  

 

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

⃝ Mycket positiv    ⃝ Ganska positiv    ⃝ Varken positiv eller negativ     

⃝ Ganska negativ    ⃝ Mycket negativ 

 

8. Om Du som yngre deltagit i någon idrott och sedan slutat, vilka var den viktigaste an-

ledningen till att Du slutade? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Idrott och hälsa i skolan 

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

⃝ Mycket positiv    ⃝ Ganska positiv    ⃝ Varken positiv eller negativ                         ⃝ 

Ganska negativ    ⃝ Mycket negativ 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

flera alternativ väljas) 

⃝ Saker som sker i anslutning till ämnet (Omklädningsrum, duschning och förflytt-

ning till idrottshallen)    ⃝ Lektionsinnehållet    ⃝ Lärarens bemötande 

Annat………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

rottslektionerna? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

⃝ Mycket viktigt    ⃝ Ganska viktigt    ⃝ Varken viktigt eller oviktigt     

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

⃝ Mycket viktigt    ⃝ Ganska viktigt    ⃝ Varken viktigt eller oviktigt     

⃝ Ganska oviktigt    ⃝ Mycket oviktigt 

 

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 framti-

den? 

⃝ I mycket hög grad     ⃝ I hög grad    ⃝ Varken hög eller låg grad    ⃝ I Låg grad     

⃝ I mycket låg grad 

 

20. Om Du i fråga 19 svarat att Du lär dig något ange då något: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

⃝ I mycket hög grad    ⃝ I hög grad    ⃝ Varken hög eller låg grad    ⃝ I låg grad     

⃝ I mycket låg grad 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tack för Din medverkan!!! 
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Bilaga 2 

1. Flicka ○    Pojke ○ 

Fråga 1 valde vi att inte använda oss av då antalet killar var i för stor majoritet för att kunna 

dra några slutsatser mellan könen. 

3. Motionerar/ 

idrottar Du på 

fritiden? (Mer 

än 30 min/gång) 

Motionerar/ 

idrottar en 

gång i veckan 

eller mindre 

Motionerar/ 

idrottar mer än 

en gång i veck-

an 

 26 64 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats. 

6. Idrottar/ mot-

ionerar Dina 

närmaste vän-

ner? 

Motionerar/ 

idrottar en 

gång i veckan 

eller mindre 

Motionerar/ 

idrottar mer än 

en gång i veck-

an 

Totalt 

Ja, de flesta 7 44 51 

Några 16 18 34 

Nästan inga 3 2 5 

Ej relevant och svarar ej på våra frågeställningar. 

7. Vilken allmän 

inställning har 

Du till id-

rott/motion? 

Motionerar/ 

idrottar en 

gång i veckan 

eller mindre 

Motionerar/ 

idrottar mer än 

en gång i veck-

an 

Totalt 

Mycket positiv 6 40 46 

Ganska positiv 8 15 23 

Varken positiv 

eller negativ 

10 7 17 

Ganska negativ 2 2 4 

Mycket negativ 0 0 0 

Inte relevant och svarar ej på våra frågeställningar. 
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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? (Har de svarat flera olika saker kommer de att räknas 

med i de olika grupperna) 

Motionerar/ 

idrottar en gång 

i veckan eller 

mindre (antal) 

Anledningar 

10 Tröttnade. ”Blev tråkigt” ”Jag blev förflyttad till 

en bättre grupp och där var alla mycket bättre än 

mig så det blev tråkigt.”  

6 Tid; ”tiderna”, ”hade inte tid” och ”Huvudanled-

ningen är att skolarbetet blev viktigare” 

3 Lagfaktorer: ”Laget lades ner” och ”Att det inte 

fans någon tränare” 

2 Skada/ sjukdom ”Blev sjuk” och ”Problem med 

knä och rygg”. Flytt: ”flytt” och ”flyttade, sko-

lan”. 

4 Inget svar 

Ej relevant och svarar ej på våra frågeställningar. 
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Motionerar/ 

idrottar mer än 

en gång i veckan 

(antal) 

Anledningar 

15 Tröttnade. ”Tyckte inte det var kul” ”tröttande 

och tyckte inte det var roligt” ”slutade på fotboll 

för att jag tappade intresse” 

8 Tid: ”jag gillar att träna när det passar och inte på 

bestämd tid hela tiden”, ”klara av skolan” och 

”ont om tid” 

7 Lagfaktorer: ”Dåliga och orättvisa tränare/ le-

dare” ”Fotboll= gillade inte laget och ville inte 

träna någon annanstans”  

5 Skada/ sjukdom: ”skadade knät” ”spelade fotboll 

när jag va mindre men slutade för jag inte orkade 

kladda med en massa ilägg i skorna då jag platt-

fotad.”  

4 Olika ambitionsnivåer: ”det blev bara trams när 

vi skulle göra något” ”inte seriöst och man spelar 

med folk som inte tar det seriöst”  

3 ??????????????: ”Lathet” ”jag orkade inte träna 

fotboll längre” 

1 ”pengabrist – tidsbrist” och ”pingis, slutade när 

jag var på topp och kände att jag inte kommer 

längre” 

23 Inget svar 

Ej relevant och svarar ej på våra frågeställningar 
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9. Hur upplever Du 

ämnet idrott och hälsa 

på gymnasiet? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller po-

sitiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

 8 19 63 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats. 

12. När Du är frånva-

rande från idrott och 

hälsa lektionerna, har 

Du då ett giltigt skäl 

(som undervisande 

lärare har godkänt)? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Ja 3 7 46 56 

Oftast 1 8 15 24 

Sällan 2 4 2 8 

Aldrig 2 0 0 2 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats 
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14. Upplevs något av 

följande som negativt 

i idrott och hälsa-

undervisningen? 

(Här kan fler alter-

nativ väljas) 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Förflyttning till id-

rottshallen, Omkläd-

ning, Duschning 

0 1 3 4 

Lektionsinnehåll 6 13 12 31 

Lärarens bemötande 3 1 4 8 

Annat 0 1 14 15 

Inget svar  1 3 31 35 

Annat:  

Varken negativ eller positiv: 1 Bryr mig inte 

Ganska positiv eller mycket positiv: 11 stycken nej, 1 för mycket snack från läraren, 1 kunde 

vara mer seriöst, 1 oklart lektionsinnehåll ibland. 

I princip sett samma svar som på fråga 10. Därför valde vi att inte använda oss av denna.  

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

rottslektionerna? (Om de nämner flera anledningar kan de komma hamna i flera kate-

gorier)   

Mycket negativ 

eller ganska 

negativ (antal) 

Anledningar 

6 Tråkigt: ”Tråkiga lektioner” ”För att det är trå-

kigt” 

2 Orkar inte: ”De är för bekväma och orkar inte” 

”Tråkigt, orken mm” 

1 Inget svar 
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Varken negativ 

eller positiv 

(antal) 

Anledningar 

5 Tråkigt: ”Dom tycker det är tråkigt” ”Samma trå-

kiga aktiviteter” 

9 Orkar inte: ”Det är nog med jobb att gå upp till 

skolan och arbeta på lektionerna” ”lathet” ”att dom 

orkar inte” ”jobbigt slöa” 

2 Omklädning: ”Omklädningen/ duschen, vill inte 

visa upp sig” 

1 ”mobbing, rädsla”, ”för att få betyg”, ”lektions 

inner hollet” och ”De orkar förmodligen inte med 

inkompetenta lärare” 
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Ganska positiv 

eller mycket 

positiv (antal)  

Anledningar  

42 Orkar inte: ”dom orkar inte vara med” ”många är 

nog bara lata tror jag” ”dom pallar inte” ”orkar 

inte för tjocka” ”dom orkar inte olika till person 

till person” 

10 Tråkigt: ”De tycker inte om vissa sporter/ känner 

sig utstött” ”lata och inget intresse” ”för att de 

tycker det är tråkigt eller skadade eller sjuka” 

5 Kläder: ”det är jobbigt att släpa på kläderna när 

man bor långt bort” ”man orkar inte ta med kläder, 

man pallar bara nt” 

13 Vågar inte visa upp sig (omklädning eller aktivitet 

på idrotten): ”Mobbning, för att dom kanske är 

tjocka och vill därför inte delta i idrotten för att 

dom blir mobbade i duschen.” ”Tycker inte att 

dom är tillräckligt duktiga, och därför inte mår bra 

av att gå på lektionen. Lata och kanske skolkar på 

alla lektioner.” ”Dom tycker att det är tråkigt och 

att dom inte vill visa upp sin kropp” ”De tycker att 

de är dåliga och vill inte visa det för de andra” 

”Dom sover för lite eller vissa kanske som är 

överviktiga skäms över sin kropp.” 

4 Sjukdom/ skada: ”klagar att dem har ont. Fel id-

rottskläder.” För de tycker det är tråkigt eller att de 

är skadade eller sjuka” 

1 Lektionsinnehållet: ”dans/ avslappning”. ”Att man 

inte måste ha godkänt i det, inte alltid något kul på 

lektionerna” och ”Dåligt självförtroende”  

5 Inget svar 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats.  
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16. Tycker Du att 

idrott och hälsa är ett 

viktigt ämne i sko-

lan? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Mycket viktigt 0 1 34 35 

Ganska viktigt 2 5 26 33 

Varken viktigt eller 

oviktigt 

3 8 3 14 

Ganska oviktigt 2 4 0 6 

Mycket oviktigt 1 1 0 2 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats.  

17. Är betyget i idrott 

och hälsa viktigt för 

Dig? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

Mycket viktigt 0 2 25 27 

Ganska viktigt 3 5 29 37 

Varken viktigt eller 

oviktigt 

1 10 8 19 

Ganska oviktigt 2 2 0 4 

Mycket oviktigt 2 0 1 3 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats.  
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19. Känner Du att Du 

lär Dig något i idrott 

och hälsa som Du har 

användning för i 

framtiden? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

I mycket hög grad 0 0 8 8 

I hög grad 0 0 25 25 

Varken hög eller låg 

grad 

1 11 22 34 

I låg grad 3 5 5 13 

I mycket låg grad 4 3 3 10 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats.  

21. Är Du nöjd med 

Din prestationsför-

måga i ämnet idrott 

och hälsa? 

Mycket 

negativ 

eller 

ganska 

negativ 

Varken 

negativ 

eller 

positiv 

Ganska 

positiv 

eller 

mycket 

positiv 

Totalt 

I mycket hög grad 2 1 20 23 

I hög grad 2 4 30 36 

Varken hög eller låg 

grad 

3 9 10 22 

I låg grad 1 4 0 5 

I mycket låg grad 0 1 0 1 

Inget svar 0 0 3 3 

Vi har använt oss av siffrorna men inte tabellen i vår uppsats.  
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22. Om Du inte är nöjd, vad är det då som brister?  

Mycket negativ 

eller ganska 

negativ (antal) 

Anledningar 

2 Kondition: ”dålig kondition osv” ”Jag har inte så 

bra kondition så jag orkar inte vara med när vi gör 

vissa saker”. 

6 Inget svar 

 

Varken negativ 

eller positiv 

(antal) 

Anledningar 

2 Sjukdom/ skada: ”har mycket ryggont, och mycket 

dålig kondis pga rökning mm” ”kan inte detta pga 

inflamation” 

1 ”man tar det inte så seriöst” och ”jag vet jag kan 

göra mer” 

15 Inget svar 

 

Ganska positiv 

eller mycket 

positiv (antal) 

Anledningar 

3 Kondition: ”måste skaffa bättre kondition”  

1 ”inget”, ”jag får inte prestera till max”, ”är inte så 

bra på bollsporter”, ”för mycket frånvaro och för 

lite engagemang”, ”varit mycket skadad” och ”att 

något är tråkigt under lektionen eller att någon 

säger en massa att man suger och en massa annat” 

54 Inget svar 

Här var antalet svarsfrekvensen alldeles för liten, 75 stycken hade inte svarat. Därför valde vi 

att inte ta med denna.  
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23. Vilka moment tycker Du bäst om i idrottsundervisningen? (Om de nämner flera an-

ledningar kan de komma hamna i flera kategorier) 

Mycket negativ 

eller ganska 

negativ (antal) 

Anledningar 

2 Gym/ styrka: ”gym, styrka”. Bollsporter: ”Bolls-

porter” 

1 Friidrott, utomhusaktiviteter, ”flera val”, ”När man 

får röra sig och inte bara sitta och lyssna när lära-

ren tjatar” och inget svar 

 

Varken negativ 

eller positiv 

(antal) 

Anledningar 

5 Gym/ styrka 

6 Bollsporter (varierar mycket; allt från brännboll till 

volleyboll) 

1 Hinderbana, ”ute och gå”, ”skridsko” och ”lags-

port” 

4 Inget svar 
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Mycket negativ 

eller ganska 

negativ (antal) 

Anledningar 

12 Gym/ styrka:  

34 Bollsporter (handboll, basket, volleyboll, fotboll & 

innebandy) 

4 Redskapsgymnastik 

3 Fysiskt krävande: ”Tung fysisk aktivitet och bolls-

porter” ”Fysiska aktiviteter som ger något”. Lekar/ 

bollekar (spökboll) 

2 Uteaktiviteter och praktiska övningar 

1 Kondition: ”springövning”. Dans och hinderbana 

14 Inget svar 

Vi valde att inte ha med denna då svaren blev samma som på fråga 25.  

24. Vilka moment tycker Du sämst om i idrottsundervisningen? (Om de nämner flera 

anledningar kan de komma hamna i flera kategorier) 

Mycket negativ 

eller ganska 

negativ (antal) 

Anledningar 

3 Dans och gym/ styrka 

1 Rörlighetsträning, lekar, bollsporter, teori och 

inget svar 
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Varken negativ 

eller positiv 

(antal) 

Anledningar 

6 Dans 

3 Bollsporter 

2 Orientering 

1 Kondition: ”Springa”. Teori, simning, uppvärm-

ning, lagsport och ”Kommer ej på ngt speciellt” 

4 Inget svar 

 

Ganska positiv 

eller mycket 

positiv (antal) 

Anledningar 

20 Dans: ”Dans, men det är ändå viktigt att lära sig 

det. Bara att jag tycker det är tråkigt”. 

9 Bollsporter: ”Handboll, eftersom jag hatar att få 

bollar mot mig.” 

6 Kondition: ”Dansa/ springa för att det är riktigt 

tråkigt” 

5 Teori: ”Teori för att det brukar vara långtråkigt” 

4 Inget tråkigt 

2 Orientering, friidrott och redskapsgymnastik 

1 Lekar, hinderbana, ishallen, simning och racket-

sporter 

17 Inget svar 

Vi valde att inte ha med denna då svaren blev samma som på fråga 25.  


