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Sammanfattning 

Arbetets syfte är att belysa/undersöka flickors motivation till att delta i ämnet idrott och 

hälsa samt vad lektionsinnehållet har för påverkan på deras motivation. För att besvara 

arbetets syfte kommer en motivationsteori (Self-determination theory) och ett 

genusperspektiv (genusordning) att användas. Arbetet består av sex kvalitativa 

intervjuer där sex flickor som av lärare anses vara mindre motiverade. Dessa intervjuer 

handlar om flickornas syn på ämnet idrott och hälsa i den svenska gymnasieskolan. 

Detta kommer förhoppningsvis leda fram till att läsarna får en ökad förståelse för 

flickornas situation i idrott och hälsa i den svenska gymnasieskolan. Resultatet visar att 

flickorna föredrar en nivåanpassad- och flervalsundervisning i ämnet. För att uppnå en 

nivåanpassning anser eleverna att särundervisning vore en bra lösning i de delar av 

undervisningen där de exponeras, som till exempel i simhallen eller vid 

styrketräningsmoment. I andra fall i undervisningen där flickorna inte exponeras bör en 

nivåanpassad- och flervalsundervisning användas. Ett annat resultat som framkommer 

är att flickorna deltar i undervisningen för att få betyg och drivs således av en yttre 

motivation. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, genusordning, motivation, flickor 



 

Abstract 

The aim of this piece of work is to highlight and investigate young female’s motivation 

in participation of P.E classes and the degree to which the content of classes affect their 

motivation. To support this piece of work two theories have been utilized, the Self-

determination Theory and a gender related perspective theory. The research consists of 

six qualitative interviews of young females who are perceived to be less motivated. 

These interviews focus on their views and attitudes in relation to P.E within the Swedish 

high school setting. The aim of this is to increase understanding and awareness for 

younger female’s attitudes and personal views in relation to P.E. The results show that 

the participants preferred a wider range of activities and level appropriate activities. To 

reach this desired goal the student’s wish for gender divided classes, for example female 

only swimming classes, and female only gym lessons, activities in which they have an 

increased chance of feeling exposed. In other cases where exposure is decreased a wider 

range of activities should be offered together with a focus on the individuals’ 

competence level. Another result that was evident is this research was that the young 

females who received grades in P.E were rarely driven of the intrinsic desire to succeed.  
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1. Inledning 
  

Jag har för egen del alltid tyckt att idrott och hälsa var det roligaste ämnet i skolan. 

Idrottslektionerna var något som jag såg fram emot flera dagar innan och jag valde extra 

idrottskurser om det fanns möjlighet till det. För mig som blivande lärare i idrott och hälsa blir 

det viktigt att förstå elever som har andra erfarenheter och uppfattningar om ämnet än vad jag 

har. Jag vill som lärare kunna motivera alla elever till att i högre grad delta fysiskt i 

undervisningen. Idén till mitt arbete fick jag efter en praktik när jag började fundera på varför 

en del elever inte vill delta i undervisningen i idrott och hälsa. Jag upplevde det som att fler 

flickor var amotiverade till ämnet än pojkar. I en rapport som Skolverket beställde 2002 om 

hur eleverna ser på ämnet idrott och hälsa svarade endast 47 % av flickorna att ämnet var 

roligt jämfört med pojkarna där 64 % tyckte ämnet var roligt (Meckbach & Lundvall, 2003). 

Därför har jag valt att fokusera på flickorna i min undersökning. För mig som man och som 

lärare i idrott och hälsa kan det vara intressant och lärorikt att höra hur flickor som är mindre 

motiverade ser på ämnet idrott och hälsa. Som lärare i idrott och hälsa vill jag att eleverna ska 

känna en glädje för fysisk aktivitet och tillskansa sig ett intresse för det som gör att de är 

fysiskt aktiva under sin fortsatta livstid.  ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utveckar 

sitt intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som 

en källa till välbefinnande.” (Skolverket s.83, 2011). För att kunna hjälpa eleverna att utveckla 

ett intresse för sin egna fysiska status är deras motivation till att delta i undervisningen viktig. 

Utan deltagande i undervisningen blir det svårare att nå fram till eleverna och få dem 

intresserade av rörelseaktiviteter. 



 

2 

 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer med sex flickor från gymnasiet 

belysa vad som motiverar flickor till att delta i den praktiska undervisningen i idrott och hälsa. 

Med hjälp av ett genusperspektiv kommer flickornas motivation till att delta och hur 

undervisningsinnehållet påverkar deras intresse för att delta i den praktiska undervisningen 

idrott och hälsa att undersökas.  

 

3. Frågeställningar: 

1. Vad säger flickorna att det är som motiverar dem till att delta i den praktiska 

undervisningen i idrott och hälsa? 

2. Hur tycker flickorna lektionsinnehållet påverkar deras motivation till att delta i den 

praktiska undervisningen i idrott och hälsa? 

3. Hur kan man utifrån ett genusperspektiv förstå och förklara flickornas motivation till 

att delta i den praktiska undervisningen i idrott och hälsa?  
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4. Bakgrund 

I bakgrunden skildras vad som är bakgrunden till mina frågeställningar och syftet. I 

bakgrunden kommer en tillbakablick på den svenska idrottsundervisningen från ämnets 

införande till dagens undervisning. Lärares ansvar och arbetsuppgifter i ämnet tas upp samt 

de betygsskillnader som finns i ämnet idag.   

 

4.1 Manligt och kvinnligt i idrottsundervisningens historia 

Startskottet för den organiserade fysiska aktiviteten i den svenska skolan kom under den 

första hälften av 1800- talet. Ämnesinnehållet bestod till största del av gymnastiska övningar 

efter Per Henrik Lings modell. Vid 1800- talets mitt kommer ämnets första stora 

innehållsförändring. Ämnet kom att inrikta sig på militära övningar och exerciser. 

Förändringen kom av det förändrade läget i Sveriges politiska omvärld. Skolans fysiska 

utbildning fick i uppgift att fostra och förbereda de unga svenska pojkarna för ett eventuellt 

krig. Flickorna fick stiga åt sidan då militära övningar inte passade sig för flickor vid den här 

tiden. I slutet av 1800- talet fasades den militära undervisningen ut från ämnet efter att ha 

kritiserats från flera olika håll. Ling-gymnastiken kom återigen att dominera den fysiska 

aktiviteten i skolan och flickorna fick återigen delta i undervisningen men under premissen att 

anständigheten skulle bevaras (Sandahl, 2005).  

 

Idéer och förslag började i begynnelsen av 1900- talet komma där det föreslogs att fria 

kroppsövningar skulle bli en del av undervisningen i skolan. År 1919 blev lek och idrott en 

del av undervisningen i folkskolan och 1928 i läroverket. Undervisningsformen kom att kallas 

gymnastik, lek och idrott. Ämnet kom att utvecklas och under mellankrigstiden (1918-1939)  

började Ling-gymnastiken att utmanas av lagspel och individuell tävlingsidrott som ansågs 

följa samhällets utveckling (Sandahl, 2005). Idrottsföreningars bildande i samhället tog rejäl 

fart under slutet av 1800-talet och nya föreningar fortsatte att bildas runt om i landet fram tills 

att andra väldskriget bröt ut. Föreningsidrotten har under mellankrigstiden blivit en 

folkrörelse (Lindroth, 1974) (Andersson, 2002). Idrottsundervisningen kom återigen att gå 

igenom en förändringsfas. Idrotten fick större plats i undervisningen och gymnastiken blev en 

aktivitet bland de andra. Flickornas fysiska undervisning riktade sig mer åt kroppsövningar 

där deras hållning var det viktiga. Olika vetenskapliga rön påstod att det fanns en risk för 

överansträngning hos flickorna vid fysisk aktivitet. Från och med puberteten bedrevs 
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idrottsundervisningen med skillnader i undervisningen mellan könen. Flickornas 

lektionsinnehåll bestod av rytmisk gymnastik och andra övningar som var tänkta att förbättra 

flickornas smidighet och rytmik. Pojkarnas undervisning bestod av bollspel och övningar som 

förbättrade pojkarnas uthållighet och styrka (Sandahl, 2005). 

 

En av dem som la grunden till förändringen av idrottsundervisningen var Wiktor Balck (1884-

1928). Wiktor Balck har fått epitetet den svenska idrottens fader. Balcks syn på 

idrottsundervisningen var att den skulle ha fler naturliga rörelser i form av lek och olika 

idrotter. Det blev en långvarig strid mellan Lings anhängare och Balcks anhängare om vilka 

rörelsemönster som borde tillämpas i den svenska idrottsundervisningen. På 1950- talet kom 

till sist lek och idrott att dominera idrottsundervisningen i den svenska skolan (Blom & 

Lindroth, 1995).  

 

På 1960- talet hände det något i samhället. Kvinnorna skulle ha samma rättigheter som 

männen och få ta del av deras typiskt ”manliga” yrken och organisationer. Skolans värld tog 

också del av utvecklingen och frågan om en jämlik utbildning växte fram. Särundervisningen 

i ämnet gymnastik började ifrågasättas då den inte ansågs vara jämlik och att en gemensam 

idrottsundervisning ansågs vara det rätta. 1981 beslutade Skolöverstyrelsen att undervisningen 

i idrott huvudsakligen skulle bedrivas i form samundervisning. I och med sammanslagningen 

förändrades ämnet för bägge könen. Den tidigare undervisningen som flickorna hade haft 

förenklades eller togs helt bort. Det berodde till stor del på att lärarna var manliga och att 

pojkarnas tidigare undervisning bedömdes vara den ”riktiga” idrottsundervisningen. De 

manliga undervisningsmomenten som bollsporter fick ett större utrymme. Undervisningen 

gick åt ett mer tävlingsinriktat håll där bollsport och andra idrotter stod i centrum för 

undervisningen (Carli, 2004). 

 

Sammanslagningen av ämnet ledde enligt Carli 2004 till att flickorna förväntades lära sig de 

”manliga” aktiviteterna från pojkarnas undervisning som styrketräning och bollsport. För 

pojkarna förväntades inte samma inlärning vad gällde de ”kvinnliga” aktiviteterna i 

undervisningen som dans, gymnastik och andra estetiska verksamheter. Flickorna blev de 

stora förlorarna i ämnet idrott och hälsa, eftersom att efter sammanslagningen var det 

flickorna som skulle anpassa sig efter pojkarnas tidigare undervisning och inte pojkarna efter 

flickornas tidigare undervisning. Sammanslagningen ledde till att flickorna fick lägre betyg 
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och mycket av deras tidigare ämnesinnehåll försvann vilket gjorde det svårt för flickorna att 

prestera och få höga betyg i idrottsämnet (Carli, 2004). 

 

I och med den nya läroplanen 1994 kom idrottsundervisningen att förändas igen. Ämnet byter 

namn från idrott till idrott och hälsa. Undervisningen delas in tre kunskapsområden, de tre 

kunskapsområdena var friluftsliv, teori och rörelse. I kunskapsområdet rörelse ingår de 

tidigare dominerande idrottsgrenarna. Det var på de tre kunskapsområdena som 

undervisningen skulle vila på. Men i praktiken förändrades ämnet inte mycket. 

Idrottsgrenarna fortsatte att dominera undervisningen där dans och friluftsliv också fick ett 

större utrymme. Den förändring som den nya läroplanen var tänkt att åstadkomma uteblev 

(Sandahl, 2005).   

 

Tanken med hälsan i idrott och hälsa var att den skulle bedrivas både praktiskt och teoretiskt. 

I delämnet hälsa skulle eleverna få kunskaper, medvetenhet och upplevelser av diverse 

omständigheter som kan påverka hälsan. När hälsa kom in i läro- och kursplanen kom 

färdighetsämnet att få tillägg i form av reflektion, analys och värderingar utifrån olika 

hälsoperspektiv. Det är inte bara hälsa på individnivå som skulle läras ut utan också hur 

samhällsutvecklingen kan ske på ett hälsosamt sätt (Eriksson, 2003). Hälsa har enligt 

Skolverkets rapport På pojkarnas planhalva en liten roll i undervisningen. Det prioriteras bort 

till förmån för bollspel och andra fysiska aktiviteter (Skolverket, 2010). 

 

4.2 Idrott och hälsa i den svenska gymnasieskolan idag enligt ämnesplanen 

Den kursplan som dagens undervisning i den svenska gymnasieskolan följer kom år 2011. 

Kursen idrott och hälsa 1 som alla gymnasieelever läser har ett innehåll som är tänkt att 

utveckla elevernas planerings-, genomförande- och värderingsförmåga som på ett månsidigt 

sätt ska vara elevernas kroppsliga förmåga till gagns. Undervisningen ska medverka till att 

eleverna förkovrar sitt intresse och kunnande för att använda sig av olika rörelseaktiviteter. 

Rörelseaktiviteterna och elevernas kunnande ska vara anpassade till olika miljöer, för att 

eleverna ska kunna använda sig av det som en källa till ett bättre leveende (Skolverket, 2011). 

 

Eleverna ska få möjligheten att tillskansa sig kunskap om hur deras kroppar fungerar samt vad 

olika livsstilar har för fördelar och nackdelar för deras hälsa. Läroplanen syftar vidare till att 

eleverna ska förstå resultatet av fysisk aktivitet kontra inaktivitet. Undervisningen ska 
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innehålla utbildning i säkerhet och nödsituationshantering. Lektionerna ska vara anpassad på 

ett sätt som gör att alla elever ska kunna delta i dem. Undervisningen ska ge eleverna 

kunskapen att forma fysisk aktivitet efter sina behov och förutsättningar och mål. 

Lektionsinnehållet ska bygga på fakta och teorier som erfarenheterna från fysiska 

aktiviteterna bygger på. Kroppsideal och vad som är manligt respektive kvinnligt kroppsideal 

ska medvetengöras för att motverka de stereotypa tankarna som finns kring kroppsideal 

(Skolverket, 2011). 

 

4.3 Idrott och hälsa i den svenska gymnasieskolan enligt undersökningar 

Ämnesinnehållet i undervisningen i idrott och hälsa hämtas inte från kursplanen (Skolverket, 

2010). Föreningsidrotten har ett stort inflytande då de flesta lärarna som undervisar i ämnet 

har en bakgrund eller aktiv roll inom föreningsidrotten. Det finns en osäkerhet bland lärarna i 

ämnet vad som ska läras ut i dagens undervisning. Överlag sätter inte lärarna i idrott och hälsa 

sin tillit till kursplanen när det kommer till ämnets lektionsinnehåll. Ämnet liknar mer en 

förenklad nivå av idrottsföreningarnas aktiviteter. Det gynnar de elever som är en del av 

föreningslivet på fritiden (Skolverket, 2010). Bollsport som fotboll får ett stort utrymme i 

undervisningen. En undersökning gjord av riksidrottsförbundet 2011 visar att 44 % av 

pojkarna i åldrarna 13-20 år utövar fotboll, flickor som utövar fotboll i samma ålder är 30 %. 

De idrotterna som anses kvinnliga som ridsport och gymnastik får ett litet utrymme i 

undervisningen, vilket gör att flickorna missgynnas i undervisningen (Riksidrottsförbundet 

2011).  

 

4.4 Svenska gymnasieskolan och lärarnas uppgift  

Den svenska gymnasieskolans utbildningar ska gestalta och förmedla jämställdhet och 

solidaritet mellan människor. Skolan ska lära eleverna att visa förståelse och inlevelse när det 

kommer till andra människor och deras situation. Diskriminering eller kränkande behandling 

ska aktivt motarbetas. Eleverna ska genom studier erhålla en grund för ett livslångt lärande. 

Skolan ska verka för att eleverna får en arbetslivsförberedande skolgång där elevernas tro på 

sig själva och på framtiden stärks (Skolverket, 2011). Idrottslärare har det viktiga uppdraget 

att inspirera elever till ett fortsatt hälsosamt och aktivt liv. För att kunna inspirera elever krävs 

det att läraren har inlevelse, engagemang, takt, omtanke och en vilja till omprövning (Egidius, 

2005). 
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Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen... Alla som arbetar i skolan ska aktivt 

främja likabehandling av individer och grupper (Skolverket, 2011, s. 

12). 

 

En av lärarnas mest betydande uppgifter är att inspirera eleverna. Det är viktigt att lärarens 

undervisningsinnehåll går att använda och tillämpa för eleverna i deras vardag och fortsatta 

liv. Om inte är det viktigt att eleverna är medvetna om att de i framtiden kommer ha nytta av 

kunskapen. Undervisningsinnehållet bör vara stimulerande och kännas berikande för eleverna. 

Det är viktigt att lärare ger eleverna utrymme att vara med och utforma undervisningen för att 

skapa en känsla av delaktighet hos eleverna. Undervisningen bör vara flexibel och med flera 

alternativ för att undervisningen ska vara anpassningsbar till elevernas intressen och 

läroplanens intressen (Egidius, 2005). 

 

Som lärare menar Jenner (1992) att det är lätt att sätta etiketter på eleverna och sedan placera 

dem i olika fack. Beroende på vilka etiketter och i vilka fack eleverna hamnar i har läraren 

olika förväntningar och syn på eleverna. Att som lärare ha positiva förväntningar på eleverna 

för med sig att eleverna har positiva förväntningar på dig som lärare (Jenner, 1992). 

 

 

4.5 Betygsskillnader  

I grundskolan har flickorna högre betyg än pojkarna i alla ämnen utom i idrott och hälsa där 

flickorna har lägre än pojkarna. Flickorna hade lägre andel MVG, VG och G än pojkarna i 

ämnet. Som i de övriga ämnena har eleverna med högutbildadeföräldrar eller föräldrar födda i 

Sverige högre betyg än övriga elever. Förutsättningarna med högutbildadeföräldrar eller 

föräldrar födda i Sverige spelar ingen roll i betygskillnaden som råder mellan pojkar och 

flickor. Idealeleven enligt lärarna i Skolverkets undersökning från 2010 är en elev som är 

fysiskt- och psykosocialt välmående. Idealeleven är också aktiv inom föreningsidrotten, 

tycker om skolan och är betygsorienterad. Idealelevens motsats är elever som inte är fysiskt 

aktiva på fritiden, har låg självkänsla, deltar inte i någon föreningsidrott och är i regel negativt 

inställd till skolan (Skolverket, 2010). Flickorna var den grupp som blev förlorarna när 

idrotten i skolan började undervisas i könsblandade grupper. Före sammanslagningen hade en 

större andel flickor höga betyg än efter sammanslagningen (Mattsson, 1993). 
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4.6 Sammanfattning av bakgrunden.  

Utvecklingen av ämnet idrott och hälsa har varit långsam. Till en början var flickorna helt 

exkluderade från undervisningen. Gradvis har flickornas ställning i ämnet förbättrats och idag 

2013, deltar pojkar och flickor tillsammans i undervisningen. Undervisningen har genom åren 

visat sig vara inriktad mot pojkar bortsett från åren på 1900– talet då särundervisningen rådde. 

I dagens undervisning ska flickor och pojkar ha samma möjligheter i ämnet men lärares 

egenintressen sätter stopp för en jämlik undervisning. Undervisningen idag består till stor del 

av bollsport och lärarna är aktiva inom föreningslivet vilket för det svårt för flickorna att nå 

de höga betygen och känna en tillfredställese för ämnet. Pojkarna är vinnarna i dagens 

idrottsundervisning där ”manliga” aktiviteter och attribut premieras.  
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5. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är tänkt att ge en djupare förståelse för forskningen som finns kring 

flickors motivation till ämnet och lärares syn på flickor och pojkar i idrottsundervisningen. I 

kapitelet kommer elevernas och lärarnas syn på undervisningen att presenteras. Vidare 

kommer genus i skolan att presenteras samt internationell forskning om idrottsämnet.  

 

5.1 Flickornas syn på undervisningen i idrott och hälsa 

I undersökningen Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor- en utvärdering av läget hösten 

2002 (Eriksson, 2003) en rapport beställd av Skolverket på uppdrag från regeringen redovisar 

de enkätfrågor om ämnet idrott och hälsa där elever och lärare från gymnasiet svarar på frågor 

om ämnet idrott och hälsa.  47 % av flickorna i undersökningen tycker att lektionerna i ämnet 

är roliga i jämförelse med 64 % av pojkarna. Hälften av de tillfrågade pojkarna i 

undersökningen tycker att undervisningsinnehållet är roligt motsvarande resultat för flickorna 

är en fjärdedel som tycker att innehållet är roligt. 51 % av pojkarna tycker att de under 

lektionerna i idrott och hälsa känner sig duktiga, bland flickorna är det 15 % som känner sig 

duktiga. 7 % av gymnasieeleverna vill inte byta om med andra elever. 40 % flickorna i 

undersökningen uppfattar sig som lite för tjocka och 43 % anser att sin kropp är lagom. 

Pojkarna tenderar att tycka att de är för magra eller lite för magra (Eriksson, 2003).  

 

Flickor som är inaktiva på sin fritid är mer negativt inställda till ämnet idrott och hälsa än de 

aktiva flickorna. De inaktiva flickorna tycker inte att de lär sig något på idrott och hälsa 

lektionerna och de är mer negativt inställda till att delta i ämnet (http://www.gih.se/). 

 

Gibbons och Humbert (2008) genomförde en studie där flickor intervjuades om ämnet idrott 

och hälsa. Flickorna menade i denna studie att de vill ha fler valmöjligheter och större 

variation i undervisningen. I den kanadensiska skolan dominerar bollsporterna precis som i 

den svenska skolan. Flickorna i undersökningen vill att undervisnigen ska vara mer efter deras 

intresse och med ett innehåll som de kan tänka sig att ägna sig åt i sitt fortsatta liv (Gibbsson 

& Humbert, 2008). En av flickorna i undersökningen sa “I don’t like basketball now, I’m not 

going to like it when I’m old, so why can’t I do something I might do when I’m old like 

swimming or aerobics?” (Gibbsson & Humbert, 2008).  
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Velija och Kumars (2009) genomförde en studie med flickor från Storbritannien. Flickorna i 

studien tycker att idrottsämnet är roligt och stimulerande. Problemet med undervisningen 

enligt flickorna är att de inte får delta i pojkarnas undervisning i de ”manliga” aktiviteterna 

som fotboll och rugby. Pojkarna får däremot delta i flickornas undervisning. Alla flickorna i 

undersökningen vill inte vara med i pojkarnas undervisning men det finns de som vill och de 

anser att de borde få möjligheten att få delta i de ”manliga” aktiviteterna. I den tionde 

årskursen är idrott ett valbart ämne i den brittiska skolan och fler pojkar än flickor väljer 

ämnet. Flickorna i undersökningen menar att det beror på flera olika faktorer. En av 

faktorerna är omklädnadssituationen där det förekommer nedsättande kommentarer och 

situationer då flickorna exponerar sina kroppar för varandra vilket kan vara känsligt för 

flickor i den åldern. Andra problem är den sammanslagna undervisningen där flickorna är 

rädda för att göra något fel och att pojkarna ska skratta åt dem. Flickorna i undersökningen 

menar att deras val av ämne beror mycket på vad deras vänner ska välja för ämne. (Velija & 

Kumar, 2009) En av flickorna i undersökningen säger ”I wouldn’t have done PE if I didn’t 

have any friends in it.” (Velija & Kumar, 2009).  

 

Flickorna i Valija och Kumars (2009) undersökning saknar variation i undervisningen. 

Undervisning handlar mycket om idrotter som badminton och landhockey. Flickorna i 

undersökningen hade föredragit en undervisning som riktade sig mer mot fitnessaktiviteter 

som aerobics och en större variation bland de idrotter som de utövar. De tror att 

lektionsinnehållet spelar en stor roll när flickorna ska välja ämne i årskurs 10 och att många 

flickor väljer bort idrottsämnet på grund av lektionsinnehållet (Velija & Kumar, 2009). 

5.2 Lärarnas syn på undervisningen i idrott och hälsa 

Lärarna som deltog i undersökningen Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor- en 

utvärdering av läget hösten 2002 (Eriksson, 2003) fick frågan om vilka tre aktiviteter som är 

de vanligast förekommande under lektionerna. Av de 214 lärarna svarade 80 att bollspel var 

den vanligaste aktiviteten, 70 näst vanligaste och 32 den tredje vanligaste aktiviteten. Lekar 

har ett stort utrymme i undervisningen med 54 svar som vanligaste aktiviteten. Det blir en 

fallande kurva med motion/träning på tredje plats med 22 svar som vanligaste aktivitet och 

gymnastik/redskap med 14. Motorik och dans tillhör de ämnesområden som inte får något 

större utrymme i undervisningen. På frågan vad lärarna ser som de viktigaste momenten i 

undervisningen svarar 5 av 214 att dans är viktigast och 8 av 214 att gymnastik/redskap är 

viktigast. De delar av undervisningen som bland lärarna anses viktigast är 
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sammarbetsövningar, lekar, träning, motion och bollaktiviteter. De aktiviteter som har högst 

deltagande från flickorna är dans och aerobics. Bollaktiviteterna är den aktivitet där pojkarna 

har högst deltagande. Bollaktiviteterna verkar också i hög grad locka flickorna då det är den 

aktivitet som lärarna anser att flickorna deltar mest i efter dans och aerobics. 

Redskapsgymnastiken är populärare bland flickorna än pojkarna i idrottsundervisningen. De 

aktiviteter som pojkarna föredrar är de aktiviteter som är de vanligast förekommande i 

undervisningen. De lektionsaktiviteterna som flickorna uppskattar mest som aerobics och 

dans representerar en mycket mindre del av innehållet i undervisningen. I kursplanerna 

(LPO94, LPF94) som gällde för Erikssons rapport var dans en del av kursplanen där 

bollaktiviteter inte finns med. De aktiviteter som lyftes fram i kursplanen som viktiga har 

enligt Erikssons rapport inte varit vanligt förekommande (Eriksson, 2003). Fagrell, Larsson 

och Redelius (2009) gjorde en undersökning med intervjuer av lärare som säger att pojkar är 

mer kunniga och det verkade som om lärarna såg det som något naturligt. Lärarna upplever att 

det finns skillnader mellan pojkar och flickor men de vet inte vad de ska göra åt det (Larsson, 

m.f.l, 2009). En av idrottslärarens mest ansvarsfulla uppgifter är att betygsätta sina elever. 

Som lärare är det viktigt att sätta sig in i de mål, regler och kriterier som gäller för ämnet. En 

lärare som har svårt att förstå målen och betygskriterierna för ämnet hamnar lätt i fällan att 

sätta betyg utefter klockan, måttbandet och vem som gör mest poäng. Ofta behöver eleven 

prestera positiva idrottsresultat för att nå de högsta betygen. Det gynnar de elever som är 

fysiskt aktiva i föreningslivet på fritiden. Det lektionsinnehåll som är vanligast i 

skolundervisningen är bollspel och det torde gynna eleverna som är högpresterande inom 

bollspel också betygsmässigt. Risken för att de elever som är fysiskt inaktiva på fritiden 

tappar intresset för ämnet och tron på sin egen förmåga är överhängande (Larsson & 

Meckbach, 2012). Den som leder en aktivitet har ett ansvar för innehåll, upplägg och 

pedagogisk form. En ledare har en maktposition och kan påverka deltagarna i aktiviteten 

negativt genom nedvärderande komentarer, osynliggörande och tillrättavisningar. Men 

ledaren kan också ha en positiv inverkan på aktiviteten genom att visa på neutralitet och 

förståelse. En lärare ska fungera som en garant för att eleverna inte ska bli avbrutna vid 

gruppdiskussioner eller andra tillfällen under lektionerna när eleverna har ordet (Hultgren, 

2008). 
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5.3 Föreställningar om flickor i ämnet idrott och hälsa 

De intervjuade lärarna i Larsson m.fl. (2009) undersökning ser flickorna som en grupp. Ett 

exempel på det är när läraren frågar flickorna i undervisningen om de vill spela ett bollspel för 

sig själva eller vara med pojkarna. Flickorna ses som en grupp med lägre kapacitet än pojkar. 

Pojkarna anses vara riktiga bollspelare och tjejerna får välja om de vill vara med dem och 

spela eller inte. En utav lärarna menar att särundervisning i bollspelsundervisningen är en 

fördel för både flickorna och pojkar då pojkarna inte behöver ”hålla igen” och flickorna inte 

står och gömmer sig i hörnen. Lärare 4 i intervjuerna säger att män och kvinnor är olika när 

det kommer till genetiska och biologiska skillnader. ”Män har fortfarande sin jägarinstinkt 

kvar.”. säger lärare 4 (Larsson, m.fl. 2009). 

 

Fagrell har gjort en forskningsundersökning om hur sjuåringar ser på kön. Barnen delar in 

idrottsaktiviteter efter genusordningen. När barnen får välja idrotter de vill ägna sig åt väljer 

pojkarna traditionellt manliga idrotter och flickorna väljer traditionellt kvinnliga idrotter. För 

barnen är det självklart att det finns idrotter som flickor ska ägna sig åt och andra idrotter som 

pojkar ska ägna sig åt. Idrotter associeras med olika manliga eller kvinnliga egenskaper som 

lämpar sig för idrotten. Det finns därför idrotter där flickor förväntas vara bättre än pojkar 

därför att idrotten har genusmärkts som kvinnlig och pojkarna förväntas vara bättre på de 

manligt genusmärkta idrotterna (Fagrell, 2000). 

 

Män anses vara normen inom idrott och den högpresterande kroppen anses således vara den 

manliga kroppen. Kvinnan och kvinnokroppen blir avvikande och icke önskvärd inom 

idrotten. Det är inte bara kvinnor som ställs mot de manliga kroppsnormen inom idrotten. Det 

är inte alla män som lever upp till den manliga kroppsnormen bara för att de är män utan även 

de ställs mot den manliga kroppsnormen och underordnas männen som uppfyller 

kroppsnormen (Grahn, 2008).  

 

I läromedel för skolan och utbildningsmaterial är det män och pojkar som dominerar i text och 

bild. Texterna är mer könsneutrala än bilderna där män och pojkar är överrepresenterade. 

Bilderna förstärker synen på den manliga kroppen som normen och det eftersträvansvärda. 

Vidare förstärker bilderna mannen som normen inom idrotten eller de aktiviteterna som 

beskrivs (Grahn, 2008). 
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Inom skolidrotten debatteras det ofta om sam- eller särundervisning. Att debatten finns tyder 

på att det finns ett genusordningstänk. Flickor och pojkar skiljs åt och det talas om att flickor 

tycker vissa aktiviteter är roliga och pojkar andra aktiviteter. Det bildas två grupper där 

gruppmedlemmarna anses uppskatta samma saker. Föreställningar om att flickorna gillar 

aerobics och dans men inte att tävla och att pojkarna gillar bollspel och tävlingsmoment är 

utgångspunkten när det debatteras om flickor och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa. 

Bollspel har visat sig var den aktivitet som är mest önskad av såväl pojkar som flickor. 

Andelen pojkar som har bollspel som förstaval bland aktiviteterna i undervisningen är högre 

än andelen flickor (Larsson  & Meckbach, 2012). 

 

I den finska skolan råder det särundervisning i ämnet idrott. En kvinnlig lärare, (lärare F) som 

blev intervjuad i Berg och Lahelmas (2010) undersökning menar att båda könen förlorar på en 

könssammanslagen undervisning. Flickorna som är bättre i dans och gymnastik skulle inte bli 

utmanade av undervisningen då de måste hålla tillbaka för att undervisningen är anpassad 

efter pojkarnas kunskaper och vice versa för pojkarna i bollspel. En av de manliga lärarna i 

undersökningen låter ibland några av flickorna delta i pojkarnas undervisning när de har 

bollspel. De flickor som får vara med är de som läraren tycker är bra nog och på grund av att 

de anses duktiga blir de accepterade av pojkarna. Han menar att när flickorna är med på 

pojkarnas aktiviteter kan flickorna spela mer seriöst. Flickornas lärare medger att flickorna är 

duktiga på bollspel och att även en del pojkar ibland är med på flickornas aktiviteter på 

idrotten. Pojkarna som deltar i flickornas aktiviteter behöver inte vara duktiga utan de får vara 

med om de vill. Överenskommelserna om hur flickor och pojkar kan byta mellan 

undervisningsklasserna sker således på olika villkor för flickor och pojkar (Berg, Päivi & 

Lahelma, 2010). 

 

En amerikansk forskningsstudie av Gutierrez och Garcia-Lopez (2009) visar att pojkar är mer 

aktiva än flickor under idrottslektionerna. I undersökningen var deltagarna flickor och pojkar i 

åldrarna 7-14 år. Undervisningsmomentet i undersökningen var ”invasion games” som kan 

vara olika typer av aktiviteter där det gäller att göra så många poäng som möjligt samtidigt 

som man håller motståndarlagets poäng nere. Exempel på ”invasion games” är fotboll, rugby, 

basket och ishockey. Flickornas fysiska deltagande i spelets alla olika moment sjönk ju äldre 

flickornas blev. Forskarna menar att det är viktigt med tydliga mål för undervisningen som 

eleverna ska känna till. Eleverna ska kunna utvärdera sig själva och det är att lära sig 

utvärdera och analysera som är det viktiga. Könsuppdelad undervisning är ingen lösning som 
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forskarna förespråkar. Författarna till artikeln menar att en könsblandad undervisning 

förbereder eleverna för deras framtida sociala liv där människor oavsett kön ska leva 

tillsammans och kunna samarbeta (Gutierrez & Garcia-Lopez, 2009). 

 

5.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns olika idéer kring sam- och särundervisning. I en del länder förespråkas en 

samundervisning där eleverna lär sig samarbeta mellan könen (Larsson  & Meckbach, 2012). I 

andra länder förespråkas en särundervisning för att eleverna inte ska behöva hålla tillbaka för 

att det andra könet är svagare i aktiviteten (Berg, Päivi & Lahelma, 2010). Flickorna uttrycker 

att de behöver tydliga mål i undervisningen, där meningen med övningar och nyttan av dem 

förklaras. Det är viktigt att det är tydliga mål och att nyttan av aktiviteterna förklaras för 

eleverna för att de ska känna sig motiverade till att delta i undervisningen. En lärares roll är 

viktig för att flickorna ska vilja delta i undervisningen. En lärare bör vara positiv och 

peppande för att motivera de mindre motiverade flickorna. Flickorna anses vara svagare i 

bollspel och i fysiskt krävande moment. Dans och aerobics är kvinnliga aktiviteter där 

flickorna är bättre än pojkarna. Redan tidigt lär sig flickor och pojkar vilka aktiviteter och 

attribut som passar dem. Detta kan sedan hänga med dem genom livet och påverkar i hög grad 

deras syn på olika aktiviteter i ämnet idrott och hälsa.  
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6. Teori  

I teorikapitlet kommer jag att redogöra för de två teorierna som jag har valt att använda mig 

av vid analysen av mitt resultat. Jag har valt att använda mig av en motivationsteori på 

individnivå för att kunna sätta mig in i den enskilda individens situation. Den andra teorin jag 

använder mig av är en genusteori som är på systemnivå för att förstå helheten då flickor och 

pojkar oftast ses och behandlas som två homogena grupper.  

 

6.1 Motivation  

Ordet motivation kommer från latinets movere som betyder ”att röra på sig”. Motivation är 

enligt Jenner svårt att förklara och beskriva på ett generellt sätt. Jenner beskriver begreppet 

motivation med att det är det som får människor att röra sig. Motivation är det som får 

människan att vilja agera (Jenner, 2004). Motivation kan delas upp i tre delar, inre- och yttre 

motivation samt amotivation (Hassmén m.fl. 2003). 

 

Inre motivation tillämpas av en individ som utför en handling för nöjets skull eller för att 

handlingen leder till tillfredställese. Inre motivation kan yttra sig på tre olika sätt. 

1. Den första delen är individer som använder sig av inre motivation för att skaffa sig 

kunskap och lära sig något nytt. Till exempel en person som tränar för att tillfredsställa 

sig själv genom känslan av att lära sig något eller upptäcka något nytt. 

2. Den andra delen är individer som använder sig av inre motivation för att uppnå något. 

Aktiviterer som är tillfredställande får individen att känna glädje över att deltagit och 

skapat något. Genom att förbättra tidigare prestationer och resultat blir individen 

behagad.  

3. Den tredje delen är individer som använder sig av inre motivation för att få känna 

stimulans. Individen deltar i en aktivitet för att tillförskansa sig bekräftande 

sinnesupplevelser. Till exempel individen känner att hon har utvecklat något hon har 

försökt att förbättra med hjälp av träning (Vallerand m fl 1989, 1992, 1993). 

 

En individ som deltar i aktiviteter med huvudmålet att tillskansa sig ära, berömmelse och 

priser är en individ som drivs av yttre motivation. Yttre motivation kan yttra sig på fyra olika 

sätt:  
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1. Individer som blir motiverade av yttre belöningar och deltar i aktiviteter för att uppnå 

något. Till exempel en individ som tränar fotboll för att bli uttagen till en match och 

det är själva uttagningen som motiverar individen till att delta i träningen.  

2. Individer som blir motiverade av skuldkänslor där individen känner att den måste delta 

för att inte svika någon annan. Individen deltar i aktiviteten för att slippa skuldkänslor. 

3. Individer som gör något för att det är viktigt och nödvändigt men individen uppfattar 

inte det som roligt. Individen underkastar sig ändå uppgiften för att den är viktig för 

individens utveckling.  

4. Individer som väljer bort aktiviteter för att kunna prestera på topp i andra aktiviteter 

som individen uppfattar som viktigare. Till exempel en individ som istället för att 

umgås med vänner sent på kvällarna går och lägger sig för att sömnbrist påverkar 

individens prestation dagen efter (Deci & Ryan, 1985,1991). 

 

Den tredje delen av motivation är amotivation där individer upplever en bristande förmåga 

och kapaciteten för att utföra något. Individen tror inte på sina egna eller på andra personers 

metoder för att nå fram till sina mål eller resultat. Amotivation kan också yttras genom att 

individen finner att ansträngingen som krävs för att nå målet eller resultatet är alltför krävande 

eller ansträngande för att det ska vara värt att deltaga (Vallerand & Rousseau, 2001).   

 

 

6.1.1 Self-determination theory  

1985 skapade Deci och Ryan Self determination theory (SDT) (Ryan & Deci, 1985). Det är en 

motivations teori som bygger på att människan har tre fundamentala behov. De tre olika 

fundamentala behoven hos människa är; autonomi, kompetens och relationer (Deci & Ryan, 

2000). Individens fria handlande till en aktivitet och samtidigt ser individen sig själv som 

källan till ett visst handlande förklarar begreppet autonomi. Autonomi som begrepp kan också 

kallas självständighet (Nationalencyklopedin, 2013). Med kompetens menas att individen 

strävar efter en ökad kompetens inom olika områden för att kunna hantera sin omgivning 

(Nationalencyklopedin, 2013).  

Individens behov av samhörighet relateras till personerna i individens omgivning, att ta hand 

om andra och att själv bli omhändertagen. Sociala påtryckningar eller socialt stöd kan påverka 

ungdomars val av aktivitet eller inaktivitet. Det sociala trycket kan verka på två sätt. Antingen 
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deltar individen i en aktivitet mot sin vilja eller väljer individen att inte delta i aktiviteten mot 

sin vilja. Det sociala stödet ger individen stöd i utförandet av en aktivitet. Det kan kopplas till 

skolsituationer där elever antingen kan hjälpas av ett socialt stöd eller stjälpas av ett socialt 

tryck. Känslan efter flera upplevda misslyckanden eller känslan av obehag inom ett moment 

ökar risken för att individen undviker den aktiviteten eller likande aktiviteter i framtiden. Den 

upplevda kompetensen är viktig för deltagande i aktiviteter (Deci & Ryan, 1985). 

En individ drivs av tre olika sorters motivation enligt Deci & Ryan, (2000). De tre typer av 

motivation som en individ kan använda sig av inom SDT är inre- och yttre motivation samt 

amotivation. Jag har tidigare i kapitlet beskrivit de tre olika motivationerna samt deras 

innebörd.  

6.2 Genus 

Genus som begrepp presenterades på allvar i Sverige 1988 av professorn och historikern 

Yvonne Hirdman. Genus är förhållandet mellan det biologiska och det sociala könet. Det vill 

säga föreställningarna vi har om vad som är man/manligt och kvinnor/kvinnligt. Det 

biologiska könet är oftast givet men det sociala könet är olika beroende på kulturella 

uppfattningar och de tankar och idéer som finns om vad som är manligt och kvinnligt. 

Genusforskningens uppdrag är att undersöka vad föreställningarna om manligt kontra 

kvinnligt har för påverkan på människors möjligheter och hinder i livet (Hirdman, 2003).   

 

Att hålla isär könen genom genusarbetsdelningen är något som människan gjort i årtusenden. 

Och det lever kvar än idag. När nya yrken skapas får de snabbt en stämpel som antigen 

manliga yrken eller kvinnliga. När män byter arbetsområde ses det som att mannen måste 

oskadliggöras genom att arbetsområdet görs mer manligt som utvecklingen av mjölkningen 

från att kvinnorna gjorde det för hand till att det mekaniserades och männen tog över arbetet. 

Mekaniseringen gjorde det till en manlig arbetsuppgift. Men när kvinnor går över till manliga 

arbeten är det kvinnorna som behöver genomgå en förändring för att passa in i det manliga 

arbetet och inte arbetet som behöver ändras (Hirdman, 2003). Hirdman beskriver det som 

”Hon som sig i leken ger, hon får leken tåla.” (Hirdman s; 67, 2003). 

 

6.2.1 Genussystemet 

Hirdman har byggt upp ett genussystem som går ut på att män och kvinnors roller bestäms av 

de som har makten i samhället. I samhället är det mannen som har makten och det är mannen 
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som utgör normen. Det har gjort att kvinnan ärvt sin underordnadeposition i samhället genom 

generationer och mannen ärvt sin överordnade position. Förväntningar och föreställningar om 

vad som är manligt respektive kvinnligt går också i arv i generationer (Hirdman, 2003). 

Hirdman liknar det vid ett kontrakt där; ”Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin 

sida och Hon har födandet, uppförandet, beroendet på sin, markerar tydligt könets skilda 

positioner och närmast konstransterande förutsättningar.” (Hirdman, 2003 s; 88).  

 

Genussystemet kan delas in i två grundsatser. De två grundsatserna är isärhållande (dikotomi) 

och hierarki (rangordning). För att förklara det isärhållande kan situationen liknas den vid en 

födsel där den första frågan är vad blev det? En pojke eller en flicka? Efter det att barnet har 

könbestämts kommer det att bemötas som en pojke eller flicka. Flickorna blir tilltalade med 

ljusare röst och ett barnsligare språk, pojkarna beskrivs som stark eller andra fysiskt 

tilltalande attribut oberoende av barnets fysik. De könsroller som barnen placeras i redan som 

nyfödda följer dem sedan genom livet (Hirdman, 2001). 

 

Efter att vi har delats upp i ”kvinnliga” och ”manliga” roller och agerar inom ”kvinnliga” och 

”manliga” kommer det en värdering. Det är genussystemets andra grundsats hierarki som 

betyder att olika områden har olika status beroende på om de är ”manliga” eller ”kvinnliga”. 

De ”manliga” områdena har högre status och ger oftast också bättre betalt. Män har överlag 

en högre status än kvinnor men det betyder inte att alla män har det då det också finns kvinnor 

med makt och inflytande. Men på gruppnivå har män som grupp en högre status än kvinnor 

som grupp (Hirdman, 2001). I idrott och hälsa ses flickorna som mindre kapabla att prestera 

och deras kunskaper och intresseområden har en lägre status än pojkarnas (Larsson, m.fl. 

2009). 
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7. Metod 

I metoden redogör jag för de metoder jag har använt mig av vid insamlingen av data som 

senare ligger till grund för min analys och mitt resultat. Metodkapitlet innehåller de urval 

och vilket tillvägagångssätt jag har använt mig av.  

7.1 Val av metod 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa metoder strävar efter att på olika nivåer 

tolka och få förståelse för mänskligt varande. Kvalitativa metodteorier kan också användas för 

att se sammanhang och strukturer. Att använda sig av kvalitativa metodteorier är fördelaktigt i 

arbeten där forskare vill få fram riklig information från några få undersökta personer 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Med hjälp av intervjuer av sex flickor på en gymnasieskola i 

södra Sverige ska arbetet komma fram till vad det är som motiverar flickor till att deltaga i 

den praktiska idrottsundervisningen. I förlängningen är förhoppningen att intervjusvaren ska 

ge förståelse för hur lärare kan göra flickor mer motiverade till att deltaga i den praktiska 

idrottsundervisningen. Ett problem som kan uppkomma vid kvalitativa intervjuer är att 

intervjuaren omedvetet kan styra intervjupersonen i den riktigt intervjuaren hoppas få svar på. 

Även valet av tillfälle och miljö kan spela in på svaren som den intervjuade ger (Bryman, 

2007). 

 

I arbetet har en semistrukturerad intervjuform använts, med en respondent per intervju. I 

semistrukturerade intervjuer är frågorna som ställs öppna, och möjligheten till följdfrågor 

finns ifall respondenten ger ett svar som behövs förtydligas, eller leder in på något annat 

intressant som gör att det behövs en följdfråga för att komma vidare in på (Markula & Silk, 

2011). I en semistrukturerad kvalitativ intervju tenderar följdfrågor att ställas och genom 

följdfrågorna kan intervjupersonen följa med respondenten i den riktning som respondenten 

tycker är viktigt. 

7.2 Urval 

Valen av skola, program samt vilka elever som ska intervjuas är de val som har gjorts. Skolan 

valdes genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär i det här fallet en skola 

och lärare som jag tidigare varit i kontakt med vid andra tillfällen och som finns i min närhet 

(Bryman, 2011). När det gäller urvalet av elever tillämpades ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att en forskare kommer i kontakt med relevanta respondenter genom att 
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till exempel fråga lärarna på skolan vilka elever som kan vara intressanta för forskarens 

undersökning (Bryman, 2011). Personalen på skolan visade sig vara intresserade av min 

studie och de kände naturligtvis sina elever bättre än mig vilket underlättade vid urvalet av 

elever. Jag ville intervjua elever som har lågt deltagande och som enligt lärarnas bedömning 

verkar vara amotiverade till ämnet. Vid urvalet av intervjupersoner är det viktigt att försöka 

välja deltagare som kan tänkas ge användbar information. Det är en fördel om respondenterna 

är verbala, reflekterande och intresserade av att delta i studien (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

I undersökningen intervjuades sex flickor från praktiska program. Bortsett från det estetiska 

programmet har flickor som går teoretiska program högre betyg än de flickor som går på 

praktiska program (Skolverket, betyg och studieresultat, Tabell 1A läsåret 2011-2012). De 

erfarenheter som jag har är att eleverna på teoretiskaprogram är mer betygsinriktade än 

eleverna på praktiskaprogram. Det är därför intressant att intervjua flickor på de praktiska 

programmen för att få en bild av hur lärare kan lägga upp sin undervisning för att göra 

flickorna mer motiverade till att delta fysiskt i undervisningen.  

 

7.3 Tillvägagångssätt  

Kvalitativa intervjuer har använts då de kommer ge bäst svar på frågeställningarna till arbetet. 

Kvalitativa intervjuer ger en större flexibilitet än kvantitativ intervjuer (Hassmén & Hassmén, 

2008). Genom en kvalitativ intervju går det förhoppningsvis på ett bra sätt komma fram till 

flickors sätt att resonera kring ämnet (Trost, 2010). Det är viktigt att respondenten får svara på 

intervjuarens frågor med sina egna ord och inte välja något svar som intervjuaren har valt. En 

kvalitativ intervju ska ge fylliga och detaljerade svar på frågor (Bryman, 2011).  

 

Jag började med att ha två testintervjuer med flickor i min närhet som under sin tid i skolan 

känt en bristande motivation till att delta i ämnet idrott och hälsa i skolan. Pilotintervjuerna 

gjorde jag för att kontrollera frågornas relevans och om frågorna var förståeliga. Efter 

pilotintervjuerna utvärderade jag dem och ändrade vissa frågor lite och gjorde dem mer 

lättförståeliga. Val av plats för intervjun kan vara viktigt för resultatet av intervjun. Miljön ska 

vara lugn och det ska inte finnas några andra personer inom hör- eller synhåll. Den 

intervjuade ska känna sig trygg i miljön och likvärdig med intervjuaren. Intervjuerna hölls på 

en på en neutral plats på skolan i ett rum som var störningsfritt och som är bekant för den 

intervjuade som känner sig trygg och hemma i miljön (Bryman, 2011). Intervjuerna 
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genomfördes vid sex olika tillfällen under tre skoldagar. Samtliga intervjuer gjordes på 

elevernas normala lektionstid för att eleverna inte skulle känna stress över att mina intervjuer 

tog tid från deras raster eller andra ämnen. Alla intervjuer transkriberades inom en vecka efter 

det att intervjuerna genomfördes.  

 

Intervjuerna spelades in på en telefon. Att spela in intervjuerna och transkribera dem är att 

föredra istället för att teckna ner dem direkt då intervjuaren lätt missar respondentens 

kroppsspråk, sin närvaro och sin känsla för följdfrågor. I en semistrukturerad intervju har 

forskaren en plan över specifika teman som ska beröras i en intervju. De specifika teman som 

forskaren har skrivs i en intervjuguide (Bryman, 2011). 

 

7.4 Metodetik 

Jag har gjort intervjuer med utvalda elever på en gymnasieskola. Jag har utgått ifrån de krav 

som tydligt framkommer inom forskningsetiken vilka är, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 Informationskravet: Det är viktigt att på ett tydligt sätt förklara för respondenten vad 

undersökningens syfte är samt att det är helt frivilligt att delta och om så önskas att de 

får hoppa av när de vill. Respondenterna har rätt få ta del av vilka moment som ingår i 

undersökningen (Bryman, 2011). 

 

 Samtyckeskravet: Deltagarna i min undersökning har självbestämmande över sin 

medverkan i undersökningen. Jag har inte intervjuat någon som är minderårig därför 

krävs inget godkännande från vårdnadshavande till respondenten (Bryman, 2011).  

 

 Konfidentialitetskravet: Deltagarna i undersökningen och uppgifterna de delar med sig 

ska behandlas med så stor konfidentiellitet som möjligt. Ingen utomstående ska 

någonsin få ta del av materialet på något sätt som gör att respondentens identitet kan 

avslöjas (Bryman, 2011). 

  

 Nyttjandekravet: Uppgifterna som om respondenterna som samlas in får endast brukas 

i forskningssyfte (Bryman, 2011). 
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Uppgifter om personer som deltar i en forskningsundersökning ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska lagras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan 

tillskansa sig dem. Jag har i mina transkriberade intervjuer använt mig av fingerande namn för 

att skydda de intervjuades identitet. De resultat jag fick fram av intervjuerna kommer bara att 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Jag började varje intervju med att 

förvissa mig om att eleven jag intervjuade var över 15 år genom att fråga eleven om deras 

ålder. För att intervjua elever under 15 år behöver intervjuaren målsmans godkännande (Trost, 

2010). Trots att jag var på gymnasiet kan det finnas elever som är 15 år gamla som har fått gå 

upp en årskurs eller två. Samtliga av respondenter i intervjuerna var över 15 år gamla.  

 

7.5 Metoddiskussion  

Första kontakten är viktigt vid en intervju. Intervjuaren ska vara kort och koncis i sin 

presentation av sig själv. Jag presenterade mig med namn och förklarade varför jag var där 

och att jag kommer ifrån universitetet där jag skriver ett examensarbete i idrottsvetenskap och 

pedagogik. Den första kontakten är väldigt viktigt för att respondenten ska vilja ställa upp. 

Alla jag tillfrågade om att ställa upp på en intervju tackade ja utom en person. Personen som 

jag frågade svarade med ett kort och bestämt svar att hon inte var intresserad av att ställa upp 

på en intervju. Jag respekterade henne svar och hennes önskemål om att få stå över. Det hade 

inte varit etisktkorrekt (Bryman, 2011) att övertala henne, och vill inte respondenten vara med 

på intervjun och tvingas in i den blir svaren ogenomtänkta och oärliga (Trost, 2010). En 

respondent har självbestämmande över sin medverkan i intervjuerna enligt samtyckeskravet 

vilket betyder att om respondenten inte vill vara med eller vill avbryta intervjun har de rätt till 

det (Bryman, 2011). Läraren erbjöd sig att övertala eleven att vara med på intervjun men jag 

tackade således nej till det.  

 

När intervjuerna ägde rum var terminen på väg att ta slut. Många lektioner hade flyttats och 

de eleverna som var intressanta för mig hade prov och olika uppgifter att göra klart för att få 

ett betyg i ämnet. Därför var det svårt för eleverna att få tid över till att göra intervjuer och det 

gjorde det svårt att få fram fler än sex respondenter. Fler intervjuer hade gett fler svar och en 

större bild av vad fler flickor tycker om undervisningen. Jag hade funderingar kring att 

använda gruppintervjuer för att flickorna skulle ha möjlighet att ha med sig en kamrat som 

kan stödja dem och för att få fler respondenter. Elever kan behöva stödet från en kompis för 

att känna sig bekväm i situationer som uppstår vid intervjuer med frågor som kanske är 
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obekväma att besvara, eller att bli intervjuad av en person som respondenten inte känner. Jag 

ansåg att nackdelarna med gruppintervjuer övervägde de positiva. Personer som är tystlåtna 

och blyga ställer sig lätt utanför vid gruppintervjuer. Intervjuaren har fler än en respondent att 

analysera vilket kan vara problematiskt som ensam intervjuare. Vid gruppintervjuer är det 

också problematiskt att respondenterna följer en informell norm för att ”passa in” (Trost, 

2010).   
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8. Resultat  

I resultatkapitlet kommer jag att redovisa den informationen jag har fått in från de sex intervjuerna 

jag har gjort. Jag har intervjuat sex flickor från praktiska program på gymnasiet med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. Jag kommer att presentera resultatet utifrån frågeställningarna 1 och 2. 

 

Respondenterna är flickor från en gymnasieskola i södra Sverige som alla går på olika 

praktiska program. Flickorna är mellan 16-18 år gamla och lärarna ser dem som mindre 

motiverade än andra flickor i klasserna. I resultat och analys kapitlen kommer de sex 

respondenterna att förkortas till R1,R2 det vill säga att respondent 1 blir R1 och respondent 2 

blir R2 och så vidare. Det är för att göra det enkelt och tydligt samt för att spara utrymme i 

arbetet. Innan följdfrågor kommer det att stå Carl för att det ska vara tydligt att det är jag som 

intervjuare som ställer frågan.  

8.1 Vad som motiverar flickorna 

Här under olika underrubriker kommer flickornas svar kring frågorna som behandlar vad som 

motiverar dem till att delta i ämnet att presenteras.  

8.1.1 Flickornas deltagande i undervisningen 

I intervjuerna framkom det att en utav respondenterna deltar i undervisningen för att det är bra 

för hennes hälsa.  

 

R5: Det är skönt att röra på sig och det är bra för en att röra på sig.   
 

R1och R3 menar att hela ämnet idrott och hälsa och anledningen till att det finns är för 

elevernas eget välmående. Ämnet ska vara för dem som inte har tid eller intresse för att vara 

fysiskt aktiva på fritiden.  

 

R1: Det är viktigt för att det är liksom en del elever har inte tid att träna efter 

skolan och då får de chansen att träna i skolan så de inte missar det. Det är 

bra att röra på sig och det är det undervisningen är till för egentligen. 

R3: Det är viktigt att röra på sig. Det är viktigt för din egen hälsa. 
 

Fem av sex av respondenterna deltar i idrott och hälsa för att det är obligatoriskt eller för att 

de vill ha betyg i ämnet. Exempel på det är R4 som deltar för att hon vill klara av kursen och 

få ett betyg med sig.  

 

R4: För att man måste och sen kan det vara bra att röra på sig.  
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R4 ser ämnet som något obligatoriskt trots att gymnasiet är ett fritt val. Kursen idrott och 

hälsa 1 är obligatoriskt men ingen elev är tvingad att delta i undervisningen mot sin egen vilja. 

Respondenterna menar att ämnet är till för dem som inte är fysiskt aktiva på fritiden och att 

ämnet är bra för att eleverna får chansen att röra på sig.  

8.1.2 Betygens inflytande på flickornas deltagande 

Betygen kan fungera som morot eller piska för elever. Respondenterna utvecklar här nedan 

vad betygen har för inverkan på deras motivation. R4 berättar vad ett betyg i idrott och hälsa 

betyder för henne.  

 

R4: Jag är nöjd med ett godkänt betyg för jag är inte så seriös med idrotten. 
 

För samtliga av tjejerna spelar betygen i idrott och hälsa ingen större roll bara de får ett betyg 

som de kan ha med i sina slutbetyg. Flickorna har alla låga mål när det kommer till deras 

betyg i ämnet. Men att få ett betyg i ämnet är viktigt för dem men vilket betyg verkar spela 

mindre roll. Betyget i idrott och hälsa kommer enligt eleverna inte att påverka dem eller deras 

framtida yrkesval mer än att poängen är bra att ha och att ett steck i ämnet inte ser bra ut i 

betygen.  

 

R5: Ja det spelar väl lika mycket roll som de andra ämnena. De andra 

ämnena är väl kanske mer viktiga men det beror väl på vad man vill jobba 

med. Men godkänt är viktigt att ha i alla fall.  
 

Respondenterna är nöjda med att få ett betyg i ämnet. Samtliga av respondenterna har låga 

målsättningar och betyget i idrott och hälsa anses mindre viktiga än karaktärsämnenas då de 

betygen spelar in när eleverna ska söka arbete.  

8.1.3 Flickorna berättar om varför de anstänger sig eller varför de inte anstränger sig 

Eleverna beskriver hur lektionsinnehållet och en lärares sätt kan påverka deras grad av 

ansträngning. Även aktiviteter som sker utanför skoltid kan påverka elevernas grad av 

ansträngning på lektionerna. En av elev beskriver hur en vanlig idrottslektion kan se ut. 

Bollsporter och cirkelträning var vanligt i R1s undervisning. Bollspel var att föredra framför 

cirkelträningen anser R1 för att bollspelets upplägg gör att hon kämpar mer än när de tränar 

individuellt i cirkelträningen. 

 

R1: … När vi spelar fotboll eller tävlar i två lag så är det alltid det 

förlorande laget som får plocka i ordning det gör att man kämpar lite mer. 

Då kämpar man för att vinna. Carl: Är det därför du tar i på idrotten? R1: Ja. 
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R1 är ett tydligt exempel på hur respondenterna vill att en idrottslärare ska bete sig. En 

idrottslärare ska enligt dem vara peppande, glad och ge beröm. En idrottslärare som är sur gör 

att eleverna väljer att inte delta i aktiviteten. Det är viktigt för eleverna att läraren ser deras 

prestation och uppmuntrar dem att fortsätta. 

 

R1: … Om läraren står och är sur då skiter jag i det. Men om läraren är glad 

och peppande så höjs min motivation en aning.  
 

Flera av tjejerna menar att de inte alltid vill ta i på idrottslektionerna utan bara ta det lite lugnt 

ibland och inte anstränga sig så de blir svettiga. R3 ger ett bra exempel på vad det är som gör 

att hon inte vill vara med på idrotten.  

 

R3: Att jag inte orkat vara med. Eller att jag ska träffa någon efter skolan. 

Typ min pojkvän då kan jag inte vara så svettig och ful.  
 

För flickorna är det viktigt med en positiv och glad lärare som manar på dem på ett positivt 

och glatt sätt. Lektionsupplägget kan påverka elevernas motivation till att anstränga sig. 

Belöningar eller bestraffningar fungerar som morot för R1. Aktiviteter som sker efter skoltid 

påverkar elevernas inställning till att delta i de fysiska aktiviteterna i ämnet. Eleverna 

undviker att anstränga sig för att inte behöva duscha och sminka sig igen.  

8.1.4 Idrottsämnets status bland flickorna 

Flickorna förklarar hur de känner för ämnet och vad det är som gör ämnet 

betydelsefullt/betydelselöst för dem. Flickorna beskriver hur ämnets innehåll och lärares 

planering hade kunnat förändras för att passa dem bättre. En utav respondenterna förklarade 

tydligt vad hon känner för ämnet. R6 känner en hopplöshet och känsla av att ämnet är orättvist 

när det kommer till förutsättningar. Teoridelen av ämnet är det som hon anser är meningsfullt 

och det är också den delen som R6 deltar i.   

 

R6: För att jag tycker det är meningslöst. Jag är med på teoridelen. Jag ser 

inte idrottsdelen som träning. Jag tycker hela systemet är orättvist för att 

även om man inte kan och försöker så kan man inte nå upp de till betygen 

som killarna och några av tjejerna som håller på med det på fritiden. 
 

R6 återkommer under hela intervjun till hur meningslöst ämnet är för henne.  

 

R6: Att jag tycker det är meningslöst. Jag har ingen motivation till att vara 

med. Carl: Hur skulle man kunna motivera dig? R6: Det är väl typ att man 

lär ut mer än att bara träna som de säger att man gör det ger ju inte så 

mycket att spela fotboll i 20 minuter och sen sitta och prata. Det ger ju 

ingenting. Det är det som känns meningslöst.  
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R6 fortsätter tidigare resonemang och utvecklar vad hon skulle vilja se mer av i 

undervisningen samt vad hon skulle vilja se mindre. Respondenten förklarar vidare vad det är 

i undervisningen som inte tilltalar henne och varför hon inte deltar i de lektioner som kräver 

fysisk aktivitet.  

 

R6: … Annars tycker jag inte den aktiva delen av idrotten ger något för man 

satsar ju inte allt i skolan. Carl: Varför satsar man inte allt? R6: För att i 

skolan blir idrott mer som lek tycker jag. Det är ingen träning på det sättet. 

Carl: Vad skulle du vilja lära dig mer av? Som du kanske har nytta av i 

framtiden? R6: Mer att man lär sig varför man gör något och olika 

träningssätt som man kan göra enkelt när man inte har så mycket tid och 

sånt.  
 

En lärare kan enligt R4 och R6 inte påverka deras intresse för ämnet. Det visar sig att 

flickorna inte tror att det överhuvudtaget finns något som skulle kunna motivera dem till att 

delta i skolundervisningen i ämnet.  

 

R4: … det är sådan jag är, jag gillar inte idrott.  

R6: … Jag tror inte det går alltså. Carl: Det finns inget som skulle kunna 

motivera dig? R6: Nej jag gillar verkligen inte idrott i skolan och ser ingen 

som helst mening med ämnet för mig.  
 

Flickorna tycker inte att undervisningen är givande. Lektionerna upplevs av respondenterna 

som lek och nyttan med undervisningen är svår att förstå. Respondenterna efterfrågar en 

undervisning som ger dem kunskaper och erfarenheter som de har nytta av senare i livet. Två 

utav respondenterna menar att det inte finns något eller någon som kan motivera dem till att 

delta i undervisningen.  

8.1.5 Föräldrarnas påverkan på flickornas motivation till ämnet 

Respondenterna menade att deras föräldrars tankar kring ämnet eller på barnens deltagande i 

ämnet inte spelade någon roll. R6 föräldrar godkänner enligt R6 att hon inte deltar i ämnet då 

hon motionerar på fritiden och därför är ämnet inte något nödvändigt för henne.  

 

R6: Asså de tycker väl att man ska må bra och röra på sig men mina 

föräldrar vet att jag inte är med på idrotten och de accepterar det känner typ 

som jag när jag har förklarat det. Jag tränar ju utanför skolan så det är ok för 

dem. 
 

Bland de andra eleverna trodde de att föräldrarna vill att de ska vara med på undervisningen 

men att föräldrarnas åsikt inte spelade någon roll. R6 säger att hennes föräldrar förstår henne 

och att de därför tycker att det räcker för henne att träna på fritiden. 
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8.2 Undervisningens betydelse för flickornas deltagande i ämnet 

Undervisningens och lärarnas betydelse för elevernas deltagande i ämnet kommer att 

behandlas i det här delkapitlet. Respondenterna beskriver hur ämnet är upplagt för pojkarnas 

intressen och viljor. Flickornas tankar kring bollspel samt sär- och samundervisning kommer 

att presenteras.  

8.2.1 Valmöjligheternas inflytande på deltagande 

Flera av respondenterna är inne på att det borde finnas fler valmöjligheter under lektionerna.  

 

R1: Ja det hade varit kul med lite mer fritt. Man får olika valmöjligheter. 

T.ex. tre olika alternativ man kan välja mellan så man inte tvingas in i något 

tex fotboll det är inte så kul. Då finns det något för alla. Tjejer tycker ju 

oftast inte bollspel är så roligt då kanske fler alternativ skulle göra det bättre 

och alla får välja något de tycker är roligt.  
 

Fler valmöjligheter skulle enligt de flesta av respondenterna öka deras eget deltagande men 

också flera av deras klasskompisars deltagande. Valmöjligheterna gör det möjligt för 

flickorna att välja aktiviteter som de tycker är roliga och givande och de tvingas inte in i en 

aktivitet som de inte vill delta i.  

8.2.2 Elevers fördelar och nackdelar i ämnet  

Samtliga av respondenterna är inne på att pojkarna har en fördel när det kommer till betygen i 

ämnet idrott och hälsa. Respondenterna menar att pojkarna är mer idrottsintresserade vilket 

ger dem en fördel. Många av aktiviteterna på lektionerna är pinsamma för en flicka menar 

respondenterna. Ingen av de intervjuade säger att det är orättvist utan det är bara så det är.  

 

R1: Jag tror pojkar har en fördel faktiskt. Carl: På vilket sätt då? R1: Jo men 

typ generellt så är killar mycket mer för bollsporter. De flesta håller ju på 

med det. Och då vill de ju ha det på lektionerna. Och vi tjejer liksom ställer 

oss på en sida av planen och bara står där. Carl: Menar du att pojkarna får 

styra undervisningen så mycket? R1: Ja det känns som det.  

R3: Asså oftast brukar det vara killar som har högre betyg. Men asså de 

gillar ju idrott mycket mer och är med på alla lektioner och gör sitt bästa 

vilket kanske inte vi tjejer alltid gör. Carl: Varför gör inte ni det då? R3: 

Asså jag orkar inte eller så kan det vara för att vi skäms. Vissa grejor är 

pinsamma. Carl: Vilka övningar då? R3: Vissa övningar läraren brukar göra 

typ styrkeövningar och sånt.  

R6: Asså det beror väl på. En sportig tjej har väl samma möjligheter som en 

sportig kille. Men det är oftast killar som är sportintresserade och håller på 

med det mer än tjejer.  
 

R1 är den enda av flickorna som upplever att lärarna medvetet riktar lektionerna mot pojkar. 

De andra flickorna i intervjuerna är mer tveksamma och menar att det är fler pojkarna på 
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deras program och därför är det inte så konstigt att det är mer riktat åt pojkarna och att det 

ibland finns möjligheter till att göra andra aktiviteter som är mer riktade till flickor. Flickorna 

säger att det är fler pojkar som är idrottsintresserade och att undervisningen därför passar dem 

bättre. En utav respondenterna menar att det inte är orättvist då flickorna får andra alternativ 

än huvudaktiviteten.  

 

R1: Den är inriktad mot pojkar. Carl: På vilket sätt då? R1: Det känns som 

att lektioner blir mer anpassade för dem än för oss. Carl: På vilket sätt? R1: 

Så att pojkarna får större möjligheter att få bättre betyg. Carl: Hur då? R1: 

Det känns som det bara. Carl: Tänker du på att det är mycket bollspel som 

du nämnde innan? R1: Ja det är så och det är lättare för en lärare med fotboll 

också för det sköter sig självt.   

R3: Det är till båda två. Men det är lite mer åt killar eftersom det är mycket 

bollsport just nu. Men det tror jag inte lärarna tänker på speciellt mycket. 

Carl: Hur tror du det kommer sig att er lärare har så mycket bollsport? R3: 

Jag tror att läraren tycker att det är roligt med bollsport själv och därför får 

vi göra det hela tiden.  

R6: Både och. I min klass är det ju flest killar så det är ofta de som får 

bestämma vad vi ska göra på idrotten. Men så ibland får vi tjejer gå iväg 

ibland och göra något annat om vi inte vill spela fotboll. Så det är ju inte så 

orättvist eftersom vi också får göra som vi vill fast det inte är det som flest i 

klassen är med på.  
 

Samtliga av flickorna menar på att pojkarna har en fördel när betygen i idrott och hälsa ska 

sättas. Lektionerna passar pojkarnas intressen och kunskaper bättre än flickornas. En utav 

respondenterna menar att lektionerna är medvetet riktade från lärarna att passa pojkarna 

bättre. Respondenterna menar att bollspel utgör större delen av undervisningen och att 

pojkarna har en fördel av det. Pojkarna har enligt respondenterna mer att säga till om när det 

handlar om undervisningens innehåll men att det ibland finns alternativ för flickorna att välja 

om de inte vill delta i den ordinarie undervisningen.   

8.2.3 Flickornas tankar kring bollspel  

Två flickor menar att bollspel leder till att eleverna anstränger sig mer. R1 har i ett tidigare 

citat berättat om hur förlorarna i lagspel på hennes lektioner får plocka undan materialet efter 

lektionen vilket gör att hon tar i extra när det är lagspel.  

 

R1: När vi spelar fotboll eller tävlar i två lag så är det alltid det förlorande 

laget som får plocka iordning det gör att man kämpar lite mer.  

 

R5 menar att de för det mesta leker på deras lektioner och att lagspel gör att alla deltagare 

kämpar mer.  
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R5: Vi leker mest lekar på våra lektioner. Jag tror alla kämpar mer om det är 

lagspel som innebandy eller handboll.  

 

R5 menar att idrottslektionerna med fotboll inte är något orättvist för tjejerna efter som det är 

ett majoritetsbeslut och att det finns flickor som också tycker att fotboll är en rolig aktivitet. 

R5: Det är ju tjejer som spelar fotboll. Carl: Är det mest fotboll på idrotten? 

R5: Ja eller det är lite blandat men så fort vi får göra något fritt så vill 

majoriteten spela fotboll.  
 

Bollspel leder enligt respondenterna till att eleverna anstränger sig mer på lektionerna. Att 

bollspel är orättvist motsätter sig R5 som menar att det finns flickor som också spelar fotboll. 

Det är dessutom ett majoritetsbeslut som ligger till grund för en del av lektionerna som 

innehåller fotboll.  

 

8.2.4 Nivåindelning och olika alternativ i undervisiningen  

Respondenterna fick själva beskriva hur de skulle lägga upp en idrottslektion. Samtliga av 

respondenterna valde då att presentera lektioner med flera valmöjligheter för att alla skulle 

kunna och vilja delta. Det visade sig också att flera av flickorna ville ha en nivåindelning där 

intensiteten skiljer sig mellan de två grupperna.  

 

R1: Jag hade nog tänkt på vad alla skulle kunna vara med och göra. Och sen 

sätta olika nivåer på det, så att alla kan vara med och delta så mycket det vill 

och ta i så mycket det vill. Det är inte alla som vill ta i och då ska de få göra 

något enklare fast inom samma område. Jag vill nivåindela det så man får 

välja själv om man vill kämpa den lektionen eller inte. Alla kan ju ha en 

dålig dag.  
 

Tre av de intervjuade flickorna vill ha mer dans på lektionerna men att dansen ska vara 

modern och en dans som de kommer att ha nytta av. Pardans och de äldre typer av dans 

uppskattas inte av eleverna utan ses som onödiga.  

 

R2: Jag hade nog lyssnar mycket på önskemål från klassen, och haft två 

alternativ varje lektion så att nästan varje elev gör något. Jag hade haft dans 

och då menar jag inte polka utan någon rolig dans som man har nytta av.  
 

Flickorna önskar en nivåindelning och undervisning med fler valmöjligheter. 

Valmöjligheterna gör det möjligt för eleverna att välja en aktivitet som tilltalar och passar 

dem. Nivåindelning kan enligt respondenterna möjliggöra deltagande på olika nivåer då det 

inte är alla elever som vill anstränga sig utan eleverna får själva göra valet. Tre av flickorna 

efterfrågar mer dans och då ska det vara en dans som eleverna känner att de har nytta av.  
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8.2.5 Lärarnas förståelse för flickorna 

Tre flickor som deltog i mina intervjuer menar att lärarens kön spelar roll för dem. En manlig 

lärare verkar enligt de två flickorna vara svårare att påverka och har lektioner som är mindre 

anpassade för flickors intressen. De tre flickorna förväntar sig mer förståelse från en kvinnlig 

lärare än från en manlig.   

 

R1: … Hade vi haft en kvinnlig lärare hade vi säkert kunnat övertala henne 

lättare. För hon kan sätta sig in i hur det är att vara tjej på idrotten och tänka 

tillbaka på sin tid som elev. Då kan vi kanske få en undervisning mer 

anpassad till oss tjejer i klassen.  

R6: Nej. Eller jo kanske lite. En kvinnlig lärare kanske är bättre på att förstå 

mig och kanske kan ha lite mer varierade lektioner som passar oss tjejer 

bättre. Men då blir väl killarna tjuriga för det går ju mest killar i min klass. 

Carl: Varför skulle de bli tjuriga? R6: De vill bara spela fotboll eller gymma 

och det gör vi typ hela tiden känns det som.  
 

Lärarens kön spelar roll för tre av respondenterna. En kvinnlig lärare har större förståelse för 

flickorna än en manlig. En kvinnlig lärare skulle enligt R6 ha mer varierade lektioner. En mer 

varierad undervisning skulle göra pojkarna i klassen tjuriga menar R6.  

 

8.2.6 Tankar och idéer kring särundervisning  

Flickorna tycker att en total särundervisning i ämnet vore onödig och löjlig, men vissa 

moment borde definitivt delas upp. Det är framförallt de momenten som är individuella där 

eleverna ensamma blir exponerade och det går att jämföra sina kunskaper och resultat med 

andras. Exempel på moment som är exponerande enligt eleverna är övningar i gymmet, 

gymnastik och vara i simhallen. Samtliga av tjejerna tyckte att särundervisning vore tråkigt 

och att det är viktigt att lära sig sammarbeta och ha idrott ihop med pojkarna. En delvis 

uppdelad undervisning skulle enligt respondenterna leda till att de försökte mer när de inte 

blir jämförda med de duktiga killarna. En utav flickorna menar att en uppdelning inom de 

typiskt manliga momenten vore att föredra då pojkarna oftast är mer aggressiva och tar 

mycket plats vilket medför att flickorna lätt hamnar i skymundan eller inte vågar vara med.  

 

R1: Det kan både vara bra och dåligt. Ofta vågor tjejer mer när det bara är 

tjejer. Men samtidigt måste man ju lära sig att idrotta med killar också. Typ 

simning tror jag är bra om man delar killar och flickor. Då tror jag definitivt 

fler tjejer kommer vara med.  

R5: Det är tråkigt med uppdelning. Kanske på gymmet vore det bra för på 

gymmet är man olika. Carl: På vilket sätt? R5: Jag tror inte tjejer vågar göra 

ifrån sig lika bra om det är killar på gymmet. Carl: Varför det?  R5: Vi är så 
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klena och då vill man inte göra sitt bästa. Här är gymmet så litet också då 

kan det vara bra med halvklass.  

R6: Asså det kan vara bra i vissa fall. Tex om man spelar fotboll på idrotten 

det gör ju alla killar på fritiden med typ då kanske de är mer aggressiva på 

idrotten då kan det vara bra att dela upp det. Det gäller bollsporter överlag 

då är det oftast tjejerna som hamnar i kläm om de inte vågar ta plats. Asså 

då tycker jag det är bra att tjejerna får chans att dela på sig. Jag tycker inte 

det ska vara någon tvång att dela på sig men att man ska kunna få välja. 

Carl: Finns det fler moment än bara bollspel? R6: Jag tror det kan vara så i 

allt typ om vi gymmar eller något. Det visar ju att killar är starkare än tjejer 

och om inte killarna är i gymmet kanske inte tjejerna känner samma press av 

att killarna lyfter mycket mer.  
 

En av respondenterna har en annan syn på särundervisningen. Hon menar att det borde finnas 

två alternativ att välja mellan varje idrottslektion och på det viset skulle eleverna kunna välja 

det moment de vill göra eller tycker passar dem bäst.  

 

R2: Det tycker jag bara är tramsigt. Det är väl bara i alternativ ett och två 

men även om man har två alternativ ska man få välja vilket man vill.  
 

Respondenterna menar att det är viktigt att flickor och pojkar lär sig att samarbeta. Flickorna 

menar att vissa moment i undervisningen kan vara pinsamma för att de presterar sämre än vad 

pojkarna gör. En könsuppdelad simhallsundervisning tror R1 skulle leda till ett högre 

deltagande hos flickorna. Bollspel på idrotten kan leda till att flickorna hamnar i kläm och inte 

vågar ta plats i undervisningen utan håller sig vid sidan om för att inte vara i vägen eller skada 

sig av de mer aggressiva pojkarna. En av respondenterna tycker att särundervisning är 

tramsigt men att flera alternativ i undervisningen är bra. Fler alternativ leder till att eleverna 

oavsett kön kan välja den aktivitet som passar dem bäst.  
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9.  Analys 

I analyskapitlet kommer resultaten av intervjuerna att ställas mot teorierna som arbetet 

bygger på. I kapitlet kommer resultatet att granskas, belysas och lyftas fram. I analyskapitlet 

kommer arbetets tre frågeställningarna att analyseras.  

 

 

9.1 Self-determination theory (SDT) 

Ett av de tre fundamentala behoven för motivation enligt Deci och Ryan (1985) är relationer. 

Elevernas relationer till sina klasskamrater, lärare, partners och föräldrar spelar en stor roll för 

elevernas motivation till skolan och dess ämnen. Med relationer kommer sociala 

påtryckningar eller ett socialt stöd. En utav respondenternas motivation till idrottsämnet 

påverkas av sociala påtryckningar. R3 är inte med på idrotten ibland: ” R3: … att jag ska 

träffa någon efter skolan. Typ min pojkvän då kan jag inte vara svettig och ful.”. De sociala 

påtryckningarna har påverkat R3 på ett negativt sätt då hon inte alltid deltar i undervisningen 

på grund av att hon vill behaga sin omgivning. Omgivningen spelar en stor roll för R3 och 

styr hennes beslut kring att deltaga. Med ett socialt stöd från hennes pojkvän hade chansen att 

hon deltagit varit betydligt högre. R6 har en överenskommelse med sina föräldrar om att hon 

inte behöver delta i undersökningen. Överenskommelsen är en form av socialt stöd från 

föräldrarna. Socialt stöd kan verka åt bägge hållen vilket betyder att genom ett positivt socialt 

stöd kan en individ välja aktivitet och med ett negativt socialt stöd kan individen välja 

inaktivitet beroende på situation. (Deci & Ryan, 1985). 

 

Individer strävar ständigt efter att öka sin kompetens inom olika områden för att kunna 

hantera sin omgivning (Deci & Ryan, 2000). R6 deltar inte överhuvudtaget i den praktiska 

undervisningen då hon tycker den är meningslös och inte utvecklar henne. R6: ”Mer att man 

lär sig varför man gör något och olika träningssätt som man kan göra enkelt när man inte har 

så mycket tid och sånt.”. Det innehåll som idrottsundervisningen har upplever R6 inte som 

något som kan ge henne en ökad kompetens eller leder till att hon på ett bättre sätt kan hantera 

sin omgivning. Ett tydligt tecken på när respondenterna söker en förbättrad kompetens är när 

dans diskuteras. R2: ”… dans då menar jag inte polka utan någon rolig dans som man har 

nytta av.”. Respondenterna vill lära sig en dans som de kan ha användning av i olika 
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sammanhang i dagens samhälle. De danser som enligt flickorna lärs ut i dagens undervisning 

anses vara förlegade och omoderna. En person strävar efter att lära sig nya saker som 

utvecklar dem som människor och som de kan använda sig av i sin vardag (Deci & Ryan, 

2000).   

 

De två flickorna i undersökningen som inte deltar i de praktiska momenten säger att de helt 

saknar motivation till ämnet. De säger att det inte finns något som kan göra att de skulle 

känna sig mer motiverade. Ingen av de två flickorna menade på att de saknade kompetens 

eller kunnande eller att de upplevde att det som jobbigt att exponera sig. Men det kan vara 

svårt att tala öppet om sådana saker och kanske upplevde någon av de två flickorna att de 

saknade kompetens eller upplevde exponeringen som faktiskt finns i vissa moment i ämnet 

som jobbigt. Den upplevda kompetensen är viktigt för individer och om en individ upplever 

känsla för obehag, exempelvis vid situationer som innebär exponering av kroppen, eller vid 

situationer där individen har misslyckats flera gånger med momentet är sannolikheten stor att 

individen undviker aktiviteten i framtiden. Detta kan ha hänt de två respondenterna när de var 

yngre och därför undviker de den praktiska undervisningen i idrott och hälsa (Deci & Ryan, 

2000). 

 

Respondenterna upplever att lagspel leder till att de tar i och kämpar mer på idrotten. R5: Jag 

tror alla kämpar mer om det är lagspel.”. R1: ”När vi spelar fotboll eller tävlar i två lag så är 

det alltid det förlorande laget som får plocka iordning det gör att man kämpar lite mer.”. 

Citaten tyder på att eleverna har ett starkt behov av att känna samhörighet till personerna i sin 

närhet. Samhörigheten gör att eleverna känner ett socialt stöd. Det sociala stödet är i det här 

fallet att eleverna har stöttning från lagkamrater som kan peppa dem men lagkamraterna kan 

lika gärna dissa dem vilket kan leda till inaktivitet. Lagspelsmoment är balansgång mellan 

stöd och press från lagkamrater (Deci & Ryan, 1985). 

 

 

Elever söker samhörighet och förståelse från sina lärare. Respondenterna menar att de får en 

större förståelse och känner starkare samhörighet med en kvinnlig lärare. R6: ” En kvinnlig 

lärare kanske är bättre på att förstå mig och kanske kan ha lite mer varierade lektioner som 

passar oss bättre.”. Flickorna ser de kvinnliga lärarna som en av dem och upplever att de kan 

få ett större socialt stöd av en kvinnlig lärare än en manlig (Deci & Ryan, 1985). 

 



 

35 

 

9.2 Inre motivation 

Av de intervjuade flickorna i min undersökning visade några av dem någon form av inre 

motivation. Den inre motivationen hos R5 framkom när hon skulle förklara varför ämnet är 

viktigt. R5: ”Det är skönt att röra på sig och det är bra för en att röra på sig.”. R5 deltar i 

undervisningen för att det är bra för henne själv och hon känner en glädje och nytta i att röra 

på sig (Vallerand m fl 1989, 1992, 1993). De övriga respondenterna menar att ämnet är för de 

elever som inte rör sig på fritiden och de ska därmed få chansen att göra detta på skoltid. 

Ämnet var enligt respondenterna viktigt för att eleverna får chansen att röra på sig och träna 

för sin egen hälsas skull. Respondenterna menar att ämnet är till för de elever som inte rör på 

sig annars. De eleverna ska genom ämnet få chansen att träna för att förbättra sin hälsa men 

också för att känna tillfredställelsen i att röra på sig. Att en person gör något för egen skull 

eller för att känna tillfredställese och välbehag är tecken på att individen drivs av en inre 

motivation som leder till deltagande i aktiviteten (Vallerand m fl 1989, 1992, 1993).  

 

Respondent 6 visar inget större intresse för ämnet idrott och hälsa. Hon beskriver ämnet som 

meningslöst och tråkigt. Hon deltar inte i den praktiska undervisningen men under 

teorilektionerna deltar hon och sköter sin träning på fritiden. Förklaringen är att till skillnad 

från den praktiska undervisningen ger den teoretiska undervisningen R6 en känsla av att hon 

lär sig något nytt. Känslan av att få lära sig något nytt är viktigt för viljan att delta i en 

aktivitet (Vallerand m fl 1989, 1992, 1993). För R6 som inte ser betygen i ämnet som viktigt 

och inte drivs av några andra yttre motivationsfaktorer är den inre motivationen till den 

teoretiskaundervisningen unik i R6 fall. En utav de aktiviteter som tre utav respondenterna 

efterfrågade var dans. När R2 får frågan om vad hon skulle undervisa mer om hon vore lärare 

svarar R2: ”Jag hade haft dans och då menar jag inte polka utan någon rolig dans som man 

har nytta av.”. Människor som drivs av viljan att lära sig något nytt och nyttofyllt för den egna 

utvecklingen drivs av inre motivation (Vallerand m. fl. 1989, 1992, 1993). R2 visar att hon 

vill lära sig nya och användbara saker, det tyder på att hon drivs av en inre motivation som 

hon inte får utlopp för i undervisningen där hon drivs av en yttre motivation då hon deltar för 

att få betyg i ämnet.  

 

Respondenterna visar när de pratar om fler valmöjligheter på idrottslektionerna hur det skulle 

kunna känna en inre motivation till ämnet. R1: ”… fler alternativ skulle göra det bättre och 

alla får välja något de tycker är roligt.”. Fler valmöjligheter gör att fler utav eleverna skulle 

känna en större lust och glädje till att vara med i undervisningen. Om en elev känner glädje 
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och mening med aktiviten de ska delta i kommer fler elever att delta och känna mening i att 

delta. Det är inte bara fler valmöjligheter som efterfrågas av eleverna utan också en 

nivåindelning av undervisningen. Om nivåindelningen säger R1: ”… sätta olika nivåer på det, 

så att alla kan vara med och delta så mycket de vill och ta i så mycket de vill.”. Aktiviteter ska 

vara tillfredställande och ska ge en känsla av att deltagaren har varit med och lärt sig något 

nytt. Om en person känner glädjen av att lära sig något nytt skapas en inre motivation hos 

personen till att delta i aktiviteten. Om en elev kliver in på en allt för hög nivå kan eleven ha 

svårt att hänga med och då känner eleven ingen inre motivation till deltagande i aktiviteten 

(Vallerand m fl 1989, 1992, 1993).  

9.3 Yttre motivation 

Flertalet av respondenterna deltar i den praktiska undervisningen för att få betyg. Om det inte 

hade varit för betygen hade fem av sex respondenter valt att inte delta i den praktiska 

undervisningen. Flickorna drivs av en yttre motivation i det här fallet är den yttre 

motivationen betygen (Deci & Ryan, 1985,1991). Vilket betyg spelar ingen roll för 

respondenterna bara det är ett betyg. Att ha ett betyg kan enligt respondenterna vara viktigt 

senare när de söker jobb eller utbildningar. När R4 får frågan om man måste vara med på 

idrottslektionerna svarar R4: ”Ja för annars får man ju inte godkänt.”. Individerna som deltar 

endast för att få betyg i ämnet deltar för att betyget är viktigt för deras vidareutveckling i livet. 

För att ta sig vidare efter studenten behöver eleverna betyget och därför är betyget en 

tillräckligt stor motivator för att få eleverna att underkasta sig en aktivitet som de egentligen 

inte uppfattar som rolig.  

 

Flickorna i undersökningen menar att bollspel inte alltid behöver vara dåligt för deras 

deltagande i den praktiska undervisningen. R1 beskriver hur hon blir extra motiverad att delta 

fysiskt och att hon tar i mer om det är lagspel. Anledningen är enligt R1 att hon inte vill svika 

de andra i laget och att laget ska förlora. Det förlorande laget får som straff för förlusten 

plocka in materialet under tiden som de övriga deltagarna som inte var en del av det 

förlorande laget inte behöver hjälpa till att plocka undan efter lektionen. Eleverna drivs av den 

yttre motivationen att slippa plocka undan och det är deras ”pris” i tävlingen. Flickorna deltar 

och anstränger sig för att inte behöva känna skuldkänslor för att inte ha deltagit eller för att ha 

deltagit men inte gjort sitt yttersta för att hjälpa sina lagkamrater (Deci & Ryan, 1985,1991).  
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Beröm och gillande har också visat sig motivera många av eleverna i undersökningen till att 

vilja anstränga sig mer fysiskt på idrottslektionerna. R1 menar på att hennes motivation höjs: 

”om läraren är glad och peppande så höjs min motivation en aning.”. Beröm fungerar som en 

yttre belöning i R1s fall och de andra tjejerna i min undersökning menar också att beröm höjer 

deras motivation till att delta i den praktiska undervisningen.  

 

Personer som väljer bort en aktivitet för att kunna prestera på topp i andra aktiviteter drivs av 

yttre motivation (Deci & Ryan, 1985,1991). Flera av respondenterna vill inte anstränga sig på 

idrottslektionerna för att då blir de svettiga. Att de blir svettiga gör att de måste duscha och då 

göra sig iordning igen efter duschen och om de inte duschar riskarar de att gå runt och lukta 

svett. R3 menar att hon inte alltid deltar i undervisningen för att: ”… jag ska träffa någon efter 

skolan. Typ min pojkvän då kan jag inte vara svettig och ful.”. R3 uppfattar sin fysiska 

aktivitet på lektionerna som mindre viktig än hennes pojkväns uppfattning om hennes 

utseende. Hon väljer därför att inte delta fullt ut i undervisningen för att en annan aktivitet har 

högre prioritet för henne än idrotten i skolan.  

 

9.4 Amotivation 

R6 menar att hon helt saknar motivation till att delta i idrott och hälsa, hon upplever 

lektionerna som meningslösa. R6: ”… jag tycker det är meningslöst. … Jag tycker hela 

systemet är orättvist för att även om man inte kan och försöker så kan man inte nå upp till de 

betygen som killarna och några av tjejerna som håller på med idrott på fritiden.”. R6 upplever 

det som att hon har en bristande förmåga och kapacitet för att nå fram till sina mål. Hon 

upplever att ämnets innehåll inte ger henne någonting för att hon och hennes klasskamrater 

inte får någon motivering till varför de utför en aktivitet och vad den är bra för. R6 tror inte på 

lärarens undervisning och att den ska nå fram till något resultat eller till hennes mål. R6 

framstår som amotiverad till den praktiska undervisningen (Vallerand & Rousseau, 2001).   

 

R3 beskriver vad flera av de andra intervjuade flickorna ger uttryck för, hon menar att ämnet 

är till för de elever som idrottar och inte för de övriga eleverna som inte tillhör idrottsrörelsen 

på fritiden. För dem som inte idrottar är möjligheten att få höga betyg lägre än för dem som 

idrottar på fritiden enligt respondenterna. R3 säger att hon inte alltid orkar delta och att vissa 

övningar är pinsamma. Amotivation kan yttras genom att individen finner att ansträngningen 
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som krävs för att nå målet eller resultatet är alltför krävande eller ansträngande för att det ska 

vara värt att delta (Vallerand & Rousseau, 2001). 

 

9.5 Sammanfattning av SDT, inre- och yttre motivation samt amotivation 

Sociala påtryckningar och socialt stöd kan hjälpa eleverna att delta men det kan också få en 

motsatt effekt. Det sociala stödet från familj och vänner har i intervjuerna visat sig ha en 

negativ påverkan på flickornas deltagande i den praktiska undervisningen i idrott och hälsa. 

Flickorna upplever att deras möjligheter att få en ökad kompetens är liten i ämnet. Eleverna 

efterfrågar övningar och aktiviteter som de kan använda sig av på sin fritid.  

 

Respondenterna känner en större samhörighet med kvinnliga lärare än med manliga. De 

kvinnliga lärarna förstår flickorna bättre och är lättare att övertala enligt respondenterna. 

Beröm och ett glatt bemötande är viktigt från lärarnas sida. En lärare som är sur eller sträng 

gör eleverna mindre motiverade till att delta i undervisningen.  

 

Eleverna deltar i undervisningen för att det är bra för dem att röra på sig men också för att de 

vill ha betyg i ämnet. Vilket betyg spelar ingen större roll för flickorna bara de får ett betyg. 

Nivåindelning på lektionerna skulle leda till en högre tillfredsställelse hos flickorna då de kan 

delta på en nivå som inte är för hög eller för låg. Två av respondenterna upplever att 

lektionerna är menligslösa. De två respondenterna upplever att de inte får någon motivering 

från läraren varför de gör saker och varför det är bra att kunna de sakerna. De två 

respondenterna tycker att ansträngningen som krävs för att nå de högre betygen är för 

krävande och ansträngande. De har därför gett upp hoppet om de högre betygen och inriktar 

sig istället bara på att försöka få ett betyg.  

 

9.6 Genussystemet  

Dikotomin (isär hållande) blir tydlig hos flickorna när de beskriver typiskt ”manliga” 

aktiviteter som ingår i undervisningen i ämnet. Bollspel är det som de flesta utav flickorna 

väljer som exempel på när de talar om typiska ”manliga” aktiviteter. R1 beskriver flickors 

inställning till bollspel: ”Tjejer tycker ju oftast inte bollspel är så roligt då kanske fler 

alternativ skulle göra det bättre och alla får välja något de tycker är roligt.”. R1 klassificerar 

bollspel som något pojkar tycker om och som något flickor inte tycker om. Det är en 

könsrollsindelning som följt R1 sedan födseln då hon blev behandlad som en flicka och vice 
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versa blir pojkar behandlade som pojkar. Flickorna placerar sig själva i genussystemet och 

låser in sig själva i ett fack och pojkarna i ett annat fack (Hirdman, 2001). 

 

Samtliga av respondenterna är inne på att pojkarna har en fördel i ämnet idrott och hälsa när 

det kommer till betygen. Respondenterna menar att pojkarnas idrottsintresse ligger till grund 

för fördelarna de har i ämnet. R1 beskriver pojkarnas fördel i ämnet: ”… generellt är killar 

mycket mer för bollsporter. De flesta håller ju på med det. Och så vill de ha det på 

lektionerna. Vi tjejer liksom ställer oss på en sida av planen och bara står där.”. R1 är ensam 

om att tycka att pojkarna styr undervisningen och att lärarna medvetet styr undervisningen åt 

det håll som pojkarna vill ha den. Flickorna som är intervjuade går på praktiska program som 

leder till yrken som anses som typiskt ”manliga” som snickare, kock och plåtslagare. 

Majoriteten av eleverna på programmen som flickorna går är pojkar och att pojkarna får styra 

undervisningen på det sättet som R1 beskriver, kan bero på att män som grupp har en högre 

status än flickor som grupp och att de typiskt manliga aktiviteterna har en högre status 

(Larsson, m.fl. 2009). Att det sedan är färre flickor i klasserna förbättrar inte deras 

möjligheter till att få vara med och utforma undervisningen. En utav respondenterna menar att 

det inte är konstigt att pojkarna får styra då de är i majoritet. Det går enligt genusordningen att 

tolka som att hon har underordnat sig pojkarna då de har en högre status och makt (Hirdman, 

2001).   

 

Flickorna i undersökningen håller sig i bakgrunden och känner att det förväntas att de inte ska 

ta någon plats i de manliga aktiviteterna på idrotten. Att flickorna ställer sig utanför försämrar 

deras möjligheter att få högre betyg. R3 beskriver problematiken för flickorna i idrottsämnet. 

Pojkarna anses även av flickorna som mer intresserade och att de anstränger sig hårdare än 

flickorna för att nå till de högre betygen.  

 

R3: Asså oftast brukar det vara killar som har högre betyg. Men asså de 

gillar ju idrott mycket mer och är med på alla lektioner och gör sitt bästa 

vilket kanske inte vi tjejer alltid gör. Carl: Varför gör inte ni det då? R3: 

Asså jag orkar inte eller så kan det vara för att vi skäms. Vissa grejor är 

pinsamma. Carl: Vilka övningar då? R3: Vissa övningar läraren brukar göra 

typ styrkeövningar och sånt.   
 

Merparten av respondenterna tycker att en del av de fysiska aktiviteterna i ämnet är 

pinsamma. De delarna av undervisningen som anses som pinsamma är de typiskt ”manliga” 

aktiviteterna som styrketräning och bollspel. De ”manliga” områdena har en högre status i 

samhället än de kvinnliga. Det går att se tydliga tecken på den ”manliga” dominansen även 
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inom undervisningen i idrott och hälsa där bollspel och olika styrkeövningar verkar utgöra 

merparten av undervisningen enligt respondenterna. Att flickorna skäms kan bero på att de 

inte når upp till den ”manliga” standard som kan finnas. En annan orsak kan vara att det som 

premieras i bollspel och styrketräning är styrka och teknik. Styrka är ett typiskt ”manligt” 

attribut som vanligtvis inte eftersträvas av flickor. De attribut som anses vara ”kvinnliga” och 

”manliga” följer flickorna genom livet (Hirdman, 2001). De ”kvinnliga” attributen passar inte 

in i den rådande idrottsundervisningen och respondenterna håller sig till sina roller som 

flickor och upplever undervisningen som riktad mot pojkarnas intressen och attribut.   

 

R6 är den respondenten som menar att aktiva flickor har samma möjligheter att nå upp till de 

högre betygen som en aktiv pojke. R6: ”En sportig tjej har väl samma möjligheter som en 

sportig kille.” I generationer har mannen ärvt sin makt och sina attribut men nu verkar det 

vara en förändring på gång. R6 anser att inte könet spelar någon roll utan det är intresset som 

spelar roll. R5 menar på att just fotboll inte behöver vara ett dåligt val av aktivitet av läraren. 

R5: ”Det är ju tjejer som spelar fotboll.”. R5 menar att bara för att fotboll är en vanlig på 

idrottslektionerna och anses vara en ”manlig” aktivitet betyder inte det att flickor som spelar 

fotboll inte tycker det är roligt att ha fotboll i idrottsundervisningen. Men de övriga flickorna i 

undersökningen ser sig själva som en grupp i det här fallet flickor som är mindre duktiga än 

den andra gruppen som är de aktiva pojkarna. R5 ser över genusordningen och delar inte in 

flickor och pojkar i två homogena grupper utan ser till de intressen och kunskaper som 

faktiskt finns hos eleverna oavsett kön. De andra flickorna min undersökning ordnar in sig i 

genussystem och fastnar i sin roll som flickorna som inte ska in på männens sida utan ska 

hålla sig på sin plats för att inte rubba balansen.  

 

När respondenterna fick frågan om särundervisning kom samtliga fram till att en total 

särundervisning i ämnet vore onödigt och löjligt. En del av ämnets innehåll borde delas upp 

menar flickorna i min undersökning. De moment som respondenterna vill dela upp är moment 

som simning och styrketräning. De momenten är exponerande för eleverna och det är lätt att 

jämföra kroppar och styrka. Flickorna menar att träning på gym är pinsamt när pojkarna är 

där, för att flickorna är svagare än pojkar anser dem. Flickorna upplever att jämförelsen med 

de duktiga pojkarna är det som är jobbigt. De duktiga pojkarna utför övningarna och 

aktiviteter på ett naturligt sätt och har kroppar som är anpassade till aktiviteterna. Pojkarna 

tillhör normen och flickorna upplever det som att de är utanför och inte tillhör normen 

(Larsson, m.fl. 2009). Gymmet på skolan jag besökte är ett litet gym med speglar utmed tre 
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väggar vilket gör det möjligt för samtliga personer i gymmet att ha uppsyn över hela lokalen. 

Det gör det svårt att träna utan att bli sedd. Simhallen är enligt många av flickorna ett moment 

som beskrivs som pinsamt och tråkigt. I simundervisningen har eleverna mindre kläder på sig 

än vad som är normalt till vardags. Flickor och pojkar jämför sig med sina klasskamrater och 

normen som finns i samhället för hur en flicka eller pojke ska se ut. För dem som inte passar 

in i normen som finns i samhället idag blir det självklart ett jobbigt moment att delta i 

(Hirdman, 2003).  R1: ”… simning tror jag är bra om man delar killar och flickor. Då tror jag 

definitivt fler tjejer kommer att vara med.”.  

 

Flickorna menar på att någon form av uppdelning vore att föredra i skolan när det kommer till 

bollsport. R6 menar att pojkarna tar mycket plats och är aggressiva i bollspelundervisningen. 

Det är lätt att flickorna hamnar i skymundan och blir rädda för de aggressiva pojkarna. 

Flickorna i undersökningen beskriver det som att flickorna underordnar sig pojkarna och ser 

dem som aggressivare och starkare. Lärarna verkar acceptera den typen av beteende vilket 

tyder på att lärarna ser det som något naturligt att flickorna håller sig undan när det är bollspel 

och att pojkarna tar plats (Larsson, m.fl. 2009). Hela Hirdmans (2003) genussystem går ut på 

att det är de som har makten i samhället som ger män och kvinnor deras roller. I skolans värld 

är det lärarna som har makten över eleverna och sätter på så sätt deras roller. Lärarna ser det 

som något naturligt och en naturlig del av genussystemet att pojkarna ska vara mer framfusiga 

och aggressiva vid bollspel och accepterar därför pojkarnas beteende och flickornas roll är 

även den given för lärarna. Att pojkarna är aggressivare och mer framfusiga är en del av deras 

tilldelade attribut och ses därför som något normalt och att flickorna är lugna och mer 

tillbakadragna ses också som något normalt (Hirdman, 2001). 

 

Flickorna är inne på att det inte är könsindelningen som är det viktiga i sig utan att det snarare 

handlar om en nivåindelning, där de som vill anstränga sig för fullt och kanske tar i lite mer 

ska vara för sig. Men vid simhallsundervisning och styrketräning bör det vara en 

könsuppdelning för att fler flickor ska vilja delta i undervisningen. R2 svarar på frågan om 

vad hon tycker om särundervisning: ”Det tycker jag bara är tramsigt.”. Det är inte alla flickor 

som tycker att styrketräning och simhallsundervisning är jobbiga. Det kan ju vara för att R2 

inte bryr sig om normen eller att hon passar in i normen och därför inte tycker att det är något 

problem (Larsson, m.fl. 2009). 
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Respondenterna menar på att en kvinnlig lärare är mer lättpåverkad än en manlig lärare. En 

kvinnlig lärare har lättare att förstå sig på de ”kvinnliga” elevernas upplevelser av 

undervisningen. Respondenterna visar här på att de har förutfattade tankar kring hur en 

kvinnlig respektive en manlig lärare är. En man anses vara svårare att övertala och ha en 

sämre förståelse för flickorna, en kvinna anses mer lättövertygad samt förstående för 

flickornas intressen och situation (Hirdman, 2001).   

 

9.7 Sammanfattning av genussystemet 

De flesta av flickorna klassificerar bollspel som en typisk ”manlig” aktivitet. Bollspel verkar 

vara den huvudaktivitet som är vanligast i undervisningen vilket har gjort att flickorna drar sig 

undan. Lärarna verkar se det som ett naturligt beteende där pojkarna är aggressiva och 

flickorna blyga och försiktiga. Flickorna menar att lektionerna är utformade på ett sätt som 

passar pojkar. Många lektioner består mestadels av bollspel och styrka. Män har en högre 

social status än kvinnor och ”manliga” aktiviteter har därmed en högre status. Styrketräning i 

skolan tycker flickorna är pinsamt då det kräver typiska ”manliga” attribut som exempelvis 

styrka vilket enligt normen inte är eftersträvansvärt hos flickor. De flesta av flickorna 

upplever de exponerande aktiviteterna som till exempel simning och styrketräning i skolan 

som jobbiga och pinsamma. De exponeras i dessa situationer för sina klasskamrater i mindre 

kläder och befinner sig därför i en position som kan vara känslig. En av respondenterna 

upplever inte de exponerande inslagen i undervisningen som jobbiga. Det kan bero på att hon 

antingen anser sig tillhöra normen eller att hon helt enkelt inte bryr sig om de normer som 

finns. De flesta av flickorna i undersökningen ser sig som en del utav en grupp med flickor. 

Gruppen av flickor ser de som svagare än gruppen av pojkar. Merparten av respondenterna ser 

vissa aktiviteter som ”manliga” och ”kvinnliga” där de känner att de som gruppmedlemmar i 

den ”kvinnliga” gruppen förväntas prestera på det ena eller det andra sättet utifrån vilken typ 

av aktivitet som bedrivs i den praktiska undervisningen. Vid de ”manliga” aktiviteterna 

förväntas pojkarna vara framfusiga, aggressiva och ta plats och flickorna förväntas hålla sig 

vid sidan av och vara försiktiga. Vid de ”kvinnliga” aktiviteterna förväntas flickorna ta för sig 

och visa vägen och tycka att de ”kvinnliga” aktiviteterna som bedrivs är roliga och givande.  
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10. Diskussion 

Utgångspunkten för diskussionskapitlet är analysen. I diskussionskapitlet ska resultaten 

analyseras och diskussioner kring vilka konsekvenser resultaten leder till. I kapitlet kommer 

också metodvalen att analyseras och diskuteras.  

 

 

10.1 Analysdiskussion 

Även om många av eleverna har låg närvaro har de en motivation till ämnet. Samtliga utav de 

intervjuade bryr sig om att få ett betyg i ämnet. Vilket betyg på skalan spelar ingen roll, men 

samtliga drivs av en yttre motivation som betyg innebär. Utan betyg i ämnet hade antagligen 

flickorna inte deltagit överhuvudtaget. Flickorna anser inte att betyget är huvudanledningen 

till att de delar i ämnet. Det viktiga är att röra på sig och det är nyttigt för en. Av 

respondenterna är det bara en av flickorna som inte deltar i den praktiska undervisningen men 

hon menar att hon är fysiskt aktiv på sin fritid och behöver därför inte delta.  

 

I undersökningen Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor- en utvärdering av läget hösten 

2002 upplever 15 % av flickorna att de är duktiga i ämnet (Eriksson, 2003). I undersökningen 

jag har gjort visar det sig att samtliga av flickorna tycker det är jobbigt att bli jämförda med 

pojkar i moment som styrka t.ex. flickorna upplever att de är mycket svagare än pojkarna och 

tycker det är pinsamt att delta i styrkeövningar. Män anses vara normen inom idrotten således 

är också den manliga kroppen normen och det som är eftersträvansvärt. Kvinnokroppen blir 

avvikande och inte önskvärd inom idrotten (Grahn 2008). För att vara duktig i 

styrkeövningarna krävs det styrka som är ett typiskt ”manligt” attribut som inte är 

eftersträvansvärt hos gemene flicka. Styrkeövningarna påverkar således flickornas motivation 

till ämnet negativt.  

 

Det är inte bara att de är svagare som gör det pinsamt utan också en del utav övningarna som 

kanske kräver att utövaren behöver ha kroppen i olika positioner som kan upplevas som 

obekväma och avslöjande. 40 % av flickorna i Erikssons undersökning anser sig vara lite för 

tjocka. En flicka som anser sig vara tjock ser sig också utan för normen för vad som gäller för 

en flickas utseende i dagens samhälle. För flickorna blir det jobbigt att visa att de står utanför 

normen som finns i samhället, därför är det lättare att inte delta i undervisningen som på ett 

tydligt sätt avslöjar att de inte tillhör normen. Alla flickorna i undersökningen jag har gjort 
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undviker eller upplever momenten i undervisningen där deras kroppar exponeras som jobbiga 

och pinsamma.  

 

Flickorna föreslår särundervisning i de momenten och aktiviteterna där de exponerar sina 

kroppar. En särundervisning hade enligt flickorna i min undersökning lett till ett högre 

deltagande i de kritiska momenten. Att återinföra en särundervisning i den svenska skolan 

vore att riskera att elever blir behandlade som i Valija och Kumars (2009) undersökning. 

Särundervisning känns förlegat och att gå tillbaka till den vore att åter igen bygga upp 

könsbarriärer där flickor och pojkar anses vara två homogena och likatänkande grupper. Att 

det finns ett tänk om särundervisning bland flickorna men också i forskningen tyder på att det 

finns ett genusordningstänk. Jag tror likt flickorna i min undersökning att en särundervisning i 

simhallen är ett bra alternativ för att få upp deltagandet hos flickorna. Flickorna upplever det 

som jobbigt att bli exponerade i simhallen där undervisningen sker med mindre kläder på sig 

än vanligt och att bli jämförd med andra elever eller de rådande kroppsideal som finns i 

samhället är möjligt. I den vanliga undervisningen kan det vara svårt att dela upp endast vissa 

moment rent organisatoriskt. Flickorna i min undersökning menar att flervalsundervisning 

skulle leda till ett högre elevdeltagande. Det handlar inte om särundervisning förutom i 

simhallen och vid styrketräning. Nivåindelningen och flervalsundervisningen ska inte blandas 

ihop med särundervisning. Flickorna anser att alla eleverna borde få chansen att delta i 

undervisningen på sin egen nivå och efter det humör som eleven har just den dagen. En 

nivåindelad undervisning gör det möjligt för de flickor och pojkar som vill delta på en lägre 

nivå att få göra det utan att känna att de förstör eller är i vägen för eleverna som är längre 

komna i sitt kunnande i aktiviteten.  

 

Nivåindelningen skulle vara en bra lösning för en del av flickorna i min undersökning som 

uppelever det som jobbigt att jämföras med pojkarna. Flickorna menar att de skulle anstränga 

sig mer om det var särundervisning eftersom de slipper bli jämförda med de duktiga pojkarna. 

Möjligheten till jämförelse kommer alltid att finnas i idrottsämnet men en nivåindelning 

skulle göra att skillnaderna mellan eleverna blir mindre. Nivåindelning används inom flera 

andra ämnen i skolan så varför skulle det inte finnas i idrott och hälsa? Jag tror att en 

nivåindelning hade resulterat i ett högre elevdeltagande och gett eleverna mer motivation till 

att delta. De eleverna som är duktiga får chansen att utvecklas och behöver inte invänta sina 

klasskamrater. De eleverna som inte är lika duktiga får chansen att utvecklas i sin takt och 

behöver inte känna pressen och jämförelsen från de högpresterande eleverna. En 
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nivåindelning tror jag skulle motivera fler elever bland de lågpresterande och amotiverande 

men också bland de högpresterande och inre motiverade eleverna. Idrott och hälsa är ett brett 

ämne vilket kan göra det svårt att nivåindela eleverna. Det finns många olika moment och 

elevernas kunskaper kan skilja sig mellan de olika aktiviteterna vilket gör det svårt att dela in 

eleverna i bestående grupper. 

 

Respondenterna i min undersökning tycker att bollspel är det dominerande i idrott och hälsa 

undervisningen. I undersökningen Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor- en 

utvärdering av läget hösten 2002 visar det sig att bollspel är det dominerande i 

undervisningen i skolan. Respondenterna i min undersökning är tudelade i frågan om bollspel. 

En del av dem gillar bollspel för de upplever att de tar i mer och anstränger sig mer. De andra 

menar att bollspel leder till att flickorna drar sig undan och inte vill eller vågar delta för att 

pojkarna är för aggressiva och tar för stor plats i undervisningen. Samtidigt visar den tidigare 

forskningen att bollspel är det mest önskade undervisningsinnehållet hos både flickor och 

pojkar (Larsson & Meckbach, 2012). Det som är intressant med bollspelet är dess stora roll i 

skolundervisningen. Bollspel nämns inte i kursplaner utan bollspelet får sitt inflytande från 

föreningslivet och att lärare i idrott och hälsa ofta är aktiva eller kommer från ett föreningsliv 

bestående av bollspel. Hur skulle ämnet se ut om kursplanen följdes? De ”mans” 

dominerandeinslagen skulle antagligen vara färre och dans och aktiviteter som anses mer 

”kvinnliga” skulle få ett större utrymme.  

 

Flickorna i undersökningen känner att de kan stärkas av det sociala stödet vid gruppaktiviteter 

men de kan också bli en belastning med förväntningar och känslan av att svika gruppen om 

prestationen inte lever upp till normen. Det är tänkbart är att bollspelet kan motivera en del 

flickor till att anstränga sig, men att det också väcker negativa minnen hos många av 

flickorna, vilket gör att de absolut inte vill delta. För en del av flickorna verkar det finnas en 

känsla av att inte räcka till när det är bollspelsundervisning och flickorna inte vill svika sina 

lagkamrater. Lösningen för dem blir att undvika att delta i aktiviteten. 

 

Precis som flickorna i Valija och Kumars (2009) undersökning visar mina respondenter att en 

större variation i undervisningen är eftersträvansvärt. Respondenterna i undersökningen jag 

har gjort efterfrågar en tydligare motivering med nyttan av undervisningen. Flickorna vill veta 

varför de gör något och hur de kan använda sig av den kunskapen de får. Idrottslektionerna 

upplevs som enformiga med styrkeövningar och bollspel som de vanligaste inslagen. 



 

46 

 

Respondenterna efterfrågar mer dans och styrkeövningar som de har nytta av i sin vardag och 

i sitt fortsatta liv. Dagens undervisning verkar inte ge flickorna de kunskaper som de 

efterfrågar. Elever som tycker att de inte lär sig något på lektionerna är mer negativt inställda 

till att delta i undervisningen. Danserna eleverna får lära sig är omoderna och förlegade och 

övningarna de gör på styrketräningslektionerna förstår de inte syftet med. För att motivera 

flickorna bör läraren ha lektioner med flervalsinnehåll, tydliga anvisningar och ett 

andvändningsområde som är relevant i dagens samhälle.  

 

Respondenten R3 väljer att inte delta i undervisningen för att hon ska träffa sin pojkvän 

senare under dagen och vill vara ”iordninggjord” och inte vara svettig efter idrottslektionen. 

R3 är fast i genussystemet och det påverkar hennes deltagande i ämnet negativt. 

Genussystemet har en stor inverkan på flickorna i min undersöknings och dess motivation till 

ämnet. På grund av de normer och tankesätt som finns i dagens samhälle utformat efter 

genussystemet tvingas de välja mellan olika aktiviteter och risken att inte passa in i 

ovannämnda system. Genussystemet gör att flickorna i min undersökning får det svårt att 

delta eller känner sig illa tillmods till att delta i vissa moment som kan kännas exponerande 

eller normbrytande i undervisningen.   

 

Eleverna i min undersökning går alla på praktiska program som leder till mansdominerande 

yrken. På programmen är pojkarna i majoritet och av flickornas uttalanden att döma verkar 

undervisningen vara anpassad efter pojkarnas intressen och de typiskt ”manliga” aktiviteterna 

dominerar undervisningen. Flickorna i undersökningen menar på att pojkarna är i majoritet 

och att det är naturligt att deras intressen tillgodoses i undervisningen. Det tyder på att 

flickorna har underordnat sig pojkarna. Flickorna anser att pojkarnas aktiviteter och önskemål 

är mer värda än deras. ”Manliga” aktiviteter har en högre status än ”kvinnliga” precis som att 

män har högre status än kvinnor. Pojkarnas högre status och att lärarna till flickorna är män 

gör att flickorna inte vågar ifrågasätta lektionsinnehållet och deras motivation till ämnet 

försvagas.  

 

En undervisning som passar respondenterna i min undersökning och flickorna som varit med i 

den tidigare forskning som jag använt mig av är dans och lagspel. Flickorna jag har intervjuat 

vill ha tydlighet från läraren med klara instruktioner och ett syfte med varje moment i 

undervisningen. Undervisningen ska vara användbart både i nutid och i framtiden. Lagspel är 

något som är populärt bland flickorna både i den tidigare forskningen och i min undersökning. 
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Flickorna i min undersökning menar att stödet från lagkamraterna är viktigt samt att tävlingar 

och samarbete gör att de anstränger sig mer. Som lärare är min uppfattning att bryta 

könsroller som flickorna och pojkarna delar in och blir indelade i. Det finns inga manliga eller 

kvinnliga aktiviteter i ämnet om vi som lärare inte gör dem till det. Låt eleverna komma med 

önskemål på aktiviteter och undersök hur du som lärare kan passa in de önskade aktiviteterna 

i undervisningen. Flickorna i min undersökning drivs till stor del av yttre motivation i form av 

betygen men också av beröm och uppskattning. Som lärare är det därför viktigt att vara aktiv 

och berömma och komma med en kontinuerlig feedback till eleverna före, under och efter 

lektionerna.   

 

En total särundervisning i ämnet tycker flickorna är onödigt och barnsligt. En av flickorna 

menar att de måste lära sig att samarbeta med pojkarna för att det är viktigt att kunna 

samarbeta med alla. Gutierres & Garcia-Lopez (2009) skriver i sin artikel om att en samkönad 

undervisning är viktig för att eleverna ska lära sig att samarbeta över könsgränserna vilket de 

kommer att ha nytta av senare i livet. Samtidigt menar samtliga av flickorna att 

undervisningen är riktad mot pojkar och att det är pojkarna som tar mest plats i 

undervisningen. Men för flera av respondenterna verkar det vara något naturligt då pojkarna 

är fler på deras program. Pojkarna anses också vara bättre och mer motiverade till att delta i 

undervisningen enligt flickorna. Flickorna ser sig själva som mindre kompetenta och 

intresserade av ämnet. I Larsson m.fl. undersökning ser lärarna eleverna som två grupper. En 

av grupperna är bestående av flickor och en bestående av pojkar där flickornas grupp enligt 

lärarna har en lägre kapacitet än pojkarnas (Larsson, 2009). Respondenterna i min 

undersökning ser det på ett liknande sätt, de ser sig själva som den svagare gruppen. 

Genusordningen är så rotad i vårt samhälle idag och det verkar ta lång tid innan vi kan ta oss 

ur våra könsroller. Det kommer inte gå att ta sig ur det på en generation eller två utan det 

kommer vara en process som kommer ta lång tid men det är viktigt att vi hela tiden tänker på 

hur vi som lärare bemöter och behandlar våra elever.  

 

10.2 Reflektioner kring arbetet  

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få målande svar från 

respondenterna. Tanken med att jag använde mig av kvalitativa intervjuer var att jag ville få 

djupare svar som skulle ge mig en djupare förklaring av flickornas syn på ämnet idrott och 

hälsa. Ett problem med den kvalitativa forskningen är at det medför problem vid 
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generaliseringar (Bryman, 2011). Jag gjorde en undersökning med sex respondenter och det 

gör det svårt att säga att det mina respondenter svarade gäller för samtliga flickor som visar på 

en bristande motivation i ämnet enligt lärarna. Personerna som intervjuas i en kvalitativ studie 

är inte representativa för en hel population (Bryman, 2011).  

 

Om en forskare eller student önskar replikera min kvalitativa undersökning kommer det 

uppstå problem. En kvalitativ undersökning är svår att upprepa eftersom undersökningen och 

resultatet blir beroende på forskarens uppfinningsrikedom (Bryman, 2011). I en uppsats 

byggd på kvantitativa metoder finns enkäterna kvar och kan återanvändas om senare forskare 

vill undersöka utvecklingen över tid.  

 

Mitt val av en kvalitativ metod gav mig möjligheten till att uppfatta den sociala verkligheten 

(Bryman, 2011). En kvalitativ metod strävar efter att försöka tolka och får förståelse för 

mänskligt varande på olika nivåer. En kvalitativ metodteori är fördelaktiv när en forskare vill 

undersöka en liten grupp men få fram rikligt med information (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Min undersökning syftade till att intervjua ett fåtal flickor som av lärarna ansågs vara mindre 

motiverade till att delta i undervisningen. Det var ingen stor grupp på skolan och min 

bedömning innan jag började med intervjuerna var att alla eleverna inte skulle vilja ställa upp 

på en enkät eller intervju. Med det i åtanke hade en kvantitativ enkätundersökning med få 

deltagare varit problematiskt. En kvalitativ intervju passade mig och min undersökning bättre 

för att få det källmaterial jag behövde för att få möjligheten att skriva mitt examensarbete. 

 

10.3 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att undersöka varför bollspel har en så stark ställning inom ämnet 

idrott och hälsa. Efter att ha varit ute och intervjuat flickor och av egna erfarenheter av 

idrottsundervisningen i skolan har det visat sig att bollspel är den dominerande aktiviteten i 

undervisningen. Den tidigare forskningen jag har använt mig av i arbetet säger samma sak. 

Men varför har bollspel den starka ställningen i skolan idag? Hur kan vi förändra 

undervisningen till en mer allsidig undervisning? Varför följer inte fler lärare i idrott och 

hälsa kursplanen? Detta är frågor att forska vidare kring.  

  

Bland de uppsatser och avhandlingar jag har läst tycker jag att det har fokuserats på det som 

är negativt inom skolan. Det vore intressant med en undersökning om de flickor och pojkar 
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som är motiverade till ämnet idrott och hälsa. Vad är det som motiverar dem? Det gäller att ta 

till vara på de motiverade och försöka motivera de amotiverade. Det gäller att försöka ha en 

undervisning i skolan som passar så många av eleverna som möjligt.  

 

Frågan är om det går att ha en helt jämställd undervisning i något ämne i skolan? Hur ska en 

sådan undervisning se ut? Det är intressanta frågor att fundera och forska vidare kring.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Syftet med intervjun är att få en förståelse för vad som motiverar flickor till att delta fysiskt i 

idrott och hälsa undervisningen. Vidare är intervjun tänkt att få svar på vad som skulle göra 

flickorna mer motiverade till deltagande i idrott och hälsa undervisningen.  

 

De två frågeställningarna som arbetet bygger på ligger också till grund för frågorna i 

intervjuguiden. 

 Vad är det som motiverar flickor till att delta fysiskt i undervisningen i idrott och 

hälsa? 

 Hur tycker flickorna lektionsinnehållet påverkar deras motivation till att delta fysiskt i 

undervisningen i idrott och hälsa? 

 

Termen ”intervjuguide” kan i själva verket vara en något strukturerad lista över vilka områden 

som ska täckas eller beröras i en semistrukturerad intervju. Det som är det viktigaste är att 

frågorna som ställs ger svar på hur respondenterna upplever sin omvärld och sitt liv.  

Det är viktigt att efter en intervju: 

Noterar hur intervjun gick (var respondenten meddelsam, samarbetsvillig, nervös och så 

vidare). Var gjordes intervjun? Hur var miljön? Lugn? Stökigt? Hur såg omgivning ut? 

 

Teman för intervjun är: 

Fritidsintressen 

Lektionsinnehåll 

Favoritämnen 

Idrottsligbakgrund 

Vännernas idrottsintresse 

Ämnet idrott och hälsa 

Träningsmetoder 

 

Innan jag inleder intervjun delger jag respondenten syftet med mitt arbete samt hur intervjun 

kommer att behandlas. Jag berättar för respondenten om de forskningsetiskaprinciperna som 

jag tillämpar. (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.) 



 

 

 

Inledningsfrågor:  

Hur gammal är du? 

Vilket program går du? 

Har du stött på begreppet motivation under din skolgång? (om inte utvecklar jag för 

respondenten vad motivation är.) 

Huvudfrågor: 

 

Fas 1. 

Kan du berätta om vad du gör en dag efter skolan? 

 

Kan du beskriva hur en vanlig helg ser ut för dig? 

 

Har du varit aktiv i föreningsidrotter? (Ja, i så fall vilka? Varför? Osv.)  

 

Idrottar dina andra familjemedlemmar? (Ja, i så fall hur mycket? Vad? Tillsammans? Osv.) 

 

Är dina vänner fysiskt aktiva? (Ja, med vad? Hur mycket? Osv.)  

Tävlar du mycket med/mot dina vänner?   

 

Hur ser ditt idrottsintresse ut? (Följer du något lag? Kollar du på idrott på TV? Osv.) 

 

Fas 2. 

Vad har du för favoritämnen i skolan? (Varför?) 

 

Vad är dina starka sidor i ämnet idrott och hälsa? (Vad tror du dina lärare tycker? /Vad tror du 

dina vänner tycker?) 

 

Vad tycker du att du behöver utveckla i ämnet idrott och hälsa? (Vad tror du lärarna tycker? 

/Vad tror du dina vänner tycker? 

 

Varför är idrott och hälsa viktigt? Om inte viktigt; Varför är idrott och hälsa inte viktigt? 

 

Fas 3. 



 

 

Vad skulle du vilja se mer av i undervisningen i idrott och hälsa? (Varför?) 

 

Vad vill du inte se mer av i undervisningen i idrott och hälsa? (Varför?) 

 

Hur kan du använda dig av kunskaperna du får på idrott och hälsa lektionerna senare i livet? 

(Om inte vad hade du velat lära dig istället?) 

Vad spelar betyg för roll för dig? (Varför?) 

 

Kan du beskriva en elev som har höga betyg?  

 

Kan du beskriva en elev som har låga betyg? 

 

Hur ser du på betygen i Idrott och hälsa? Är betygssystemet rättvist mellan pojkar och flickor? 

(Vid behov omformulera frågan så respondenten förstår den.) 

 

Har du de betygen som du förtjänar? (Varför?) (Om inte varför?) 

 

Fas 4. 

Varför deltar du i undervisningen i idrott och hälsa? (om inte varför?) 

 

Tycker du att lektionerna i idrott och hälsa är riktade mot pojkar eller flickor? (På vilket sätt 

då?) 

 

Hur ser en vanlig idrottslektion ut med din klass?  

 

Får du och dina klasskamrater vara med och påverka undervisningen? (Hur?) 

 

Om du vore idrottslärare hur skulle en idrottslektion då se ut?  

 

Är det något i ämnesplanen du skulle vilja ändra? (I så fall vad och till vad?) 

 

Hur viktiga är dina kompisar inställning till att delta aktivt på lektionerna? (Påverkar de dig? 

På vilket sätt?) 

 



 

 

När du inte deltar i undervisningen, vad beror det på? 

 

Om du inte deltar i idrottsundervisningen vad gör du istället på lektionstiden? 

 

Fas 5. 

Tycker du att det dina föräldrar tycker om idrott och hälsa påverkar din inställning till att vara 

med på idrott och hälsa lektionerna? Tycker dina föräldrar att idrott och hälsa är ett viktigt 

ämne? (Varför/varför inte?) 

 

Hur påverkar läraren ditt intresse för ämnet idrott och hälsa?  

 

Spelar lärarens kön någon roll? 

 

Hur ska en bra lärare i idrott och hälsa vara? (På vilket sätt?) 

 

Vad kan en lärare i idrott och hälsa göra för att motivera dig? 

 

Fas 6. 

Hur ser du på särundervisning i idrott och hälsa? Dela upp allt eller vissa moment i 

undervisningen, eller ingen uppdelning alls?  

 

Hade du deltagit i högre grad om det bara varit flickor? I så fall varför? 

 

 

 

 


