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Abstrakt 

Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som påverkar närvarande, men 

sällan aktivt deltagande, elever att delta i idrott- och hälsa-undervisningen.   

För att få svar på frågan hur undervisningen borde se ut för att få eleverna aktivt 

deltagande på lektionerna insamlades data genom kvalitativa intervjuer med tio 

gymnasieelever. Den undervisande läraren, andra elever i gruppen, betygen och 

undervisningens innehåll var de motivationsfaktorer som lyftes fram av de intervjuade 

eleverna som helt avgörande för huruvida de upplevde sig vilja aktivt delta i 

undervisningen eller inte.  

 

Lärarens förhållningssätt och engagemang ansågs starkt påverka elevernas vilja att 

delta. Vidare kunde elever påverka varandra sinsemellan både positivt och negativt.  

Betyg uppfattades som viktiga, eftersom eleverna såg dem som nödvändiga för 

framtida anställningar och fortsatta utbildningar. Individanpassning, variation i 

undervisningen och omstrukturering av undervisningsgrupper var, enligt 

respondenterna, viktiga faktorer att beakta för att åstadkomma god kvalitet på 

undervisningen.  

 

Slutsatsen är att det finns flera faktorer som motiverar elever till ett aktivt deltagande, 

till exempel gruppsammansättning och pedagogiska grepp. En lärare som är medveten 

om detta och erbjuder en varierad undervisning i kombination med ett engagerat 

förhållningssätt ger eleverna trygghet och större motivation att anstränga sig.  

 

Nyckelord: aktivt deltagande, idrott- och hälsa-undervisning, kvalitativ studie 
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Inledning 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade jag genom observationer och 

diskussioner, att det fanns ett antal elever som sällan var aktivt deltagande i undervisningen 

trots att de var närvarande på lektionerna. Detta är något som lärare i idrott och hälsa ofta 

måste hantera. För elever som väljer att inte delta eller kanske helt enkelt inte dyker upp vid 

lektionstillfällena får ”bänksittandet” negativa konsekvenser, då de inte kan tillägna sig de 

färdigheter och den kunskap som förmedlas.  I min framtida yrkesprofession som idrottslärare 

är det högst sannolikt, att jag kommer att stöta på elever som inte vill delta aktivt. Av detta 

skäl anser jag det viktigt att studera detta fenomen för att kunna möta dessa elever på ett 

konstruktivt sätt. När jag fått insikt i detta hoppas jag, att jag också fått de verktyg, som 

behövs, för att hantera situationen på ett bra sätt.  

 

Eklöf (2011) visar i sin studie att motivation kan vara en viktig faktor för elevers deltagande, 

samt elevers möjlighet att få högre betyg. Hon menar att de elever som uppger sig varit 

motiverade och ansträngt sig presterade bättre över lag än de elever som varit omotiverade. 

Annerstedt (2007) visar i en studie av elever i idrott- och hälsa-undervisningen, att läraren 

ständigt måste motivera sina elever till lärande, men att veta vad som motiverar dem inte 

alltid är lätt. Han menar också, att den bästa motivationen uppstår då man upplever känslan av 

att lyckas (ibid). Det finns olika typer av motivationsteorier. Hassmén, Hassmén och Plate 

(2003) menar, att varje individ är i behov av motivation för att kunna prestera. Thelin och 

Schurp (2007) förklarar, att motivationen kan leda till att individen väljer att delta och finner 

intresse i fysisk aktivitet och i undervisningen. Elevens prestationer i ämnet idrott- och hälsa 

kommer att mynna ut i ett betyg, vilket så småningom kan leda till en plats på 

arbetsmarknaden och/eller utbildningar på universitetet (Thelin och Scherp, 2007). Jag vill 

genom min undersökning skaffa mig kunskap om vilka faktorer, som, enligt dessa elever, 

skulle kunna motivera dem att delta i undervisningen.  



7 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever som sällan deltar i undervisningen i idrott 

och hälsa menar skulle motivera dem att delta i undervisningen och hur de vill att 

undervisningen ska vara utformad för att deras deltagande ska öka. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer uppger elever som är närvarande, men sällan aktivt deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa har betydelse för deras deltagande? 

 Hur ska undervisningen enligt eleverna vara utformad för att fler ska vilja delta?  
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Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att definiera betydelsefulla begrepp som används i studien och 

beröra vad tidigare forskning kommit fram till gällande min huvudfråga.  

 

Studiens definitioner av: 

 

Sällan 

De elever som var relevanta för denna studie var elever, som i genomsnitt deltog aktivt 

hälften eller mindre av de undervisningstillfällen som erbjöds. Att delta i denna omfattning 

har jag valt att definiera som sällan i min studie. 

 

Närvarande 

De elever, som dyker upp och sitter på bänken vid undervisningstillfället, men inte har bytt 

om till idrottskläder för att fysiskt delta, har jag i studien definierat som närvarande elever. 

 

Aktivt 

De elever, som är ombytta för att fysiskt delta vid undervisningstillfället, har jag valt att 

definiera som aktivt deltagande i min undersökning. 

 

Motivation 

Helene Ahl (2004) menar, att motivation är ett svårdefinierat begrepp, då det problematiserats 

på så många olika sätt. Dess innebörd har därför ännu inte fullt ut definierats. Nedan följer 

definitioner av begreppet motivation utifrån dels ordboken Nationalencyklopedin och dels 

forskningsrapporter. 

Nationalencyklopedin förklarar motivation på följande sätt:  

Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi 
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över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för 

att vi ska förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med 

hjälp av flexibla beteenden… (Ne.se) 

Motivation kommer från latinets ”movere” som betyder ”att röra på sig” (Stensmo, 1997. s, 

97). Stensmo (1997) menar, att begreppet motivation innefattar alla faktorer som sätter 

individen i rörelse och ger energi. Enligt Revstedt (2002) kan motivation förklaras som en 

strävan hos individen att leva ett meningsfullt liv och att denna så kallade strävan är relaterad 

till att vara målinriktad, social, aktiv och konstruktiv. Det finns en mängd olika 

motivationsfaktorer som påverkar oss att vilja förändra ett beteende, men för att förändringen 

ska kunna ske krävs det en egen vilja till denna förändring. (Kostenius och Lindqvist, 2006). 

Jenner (2004) hävdar, i motsatts till Kostenius och Lindqvist, att motivation handlar om 

möten och erfarenheter individen har med sig i bagaget och- inte om individens egenskaper. 

Han menar vidare, att motivationshöjande arbetsmetoder ofta används som ett verktyg inom 

det pedagogiska arbetet, och att det får en särskild tyngd i skolans undervisning för elever 

med svårigheter. För att läraren ska kunna hjälpa sina elever krävs, enligt Granbom (1998), 

vissa kunskaper. Exempel på sådana kunskaper är kännedom om eleven och dess 

lärandeprocess, kunskaper i undervisningsämnet, en insikt i hur människor fungerar, samt 

konsten att ge eleverna drivkraft och entusiasm (ibid). 

Jag har valt att dela upp avsnittet i tre delar;  

 Viktiga motivationsfaktorer 

 Relation lärare- elev 

 Undervisningens innehåll och faktorer, som påverkar denna 

 

Viktiga motivationsfaktorer 

Thelin och Scherp (2007) lyfter fram olika motivationsfaktorer i sin rapport om skolans 

utveckling och kvalitét. De menar att eleverna i skolan måste få den hjälp de behöver för att 

skapa en självkänsla och förmåga att orientera sig i samspelet med andra för att utvecklas till 

trygga individer. Dessa faktorer är viktiga om eleverna ska lyckas i skolan och i sin 

förlängning avgörande för deras möjligheter att komma in på utbildning och arbetsmarknad 

efter avslutad skolgång. Skolan spelar alltså en mycket viktig roll när det gäller att förbereda 

eleverna för vuxenlivet (ibid).  
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Gustafsson, Allodi Westling och Alin Åkerman (2010) beskriver i en studie av barn och 

ungdomars psykiska hälsa, att bra resultat i skolan skapar en positiv självuppfattning hos 

eleven. Denna positiva självuppfattning är kopplad till yttre och inre motivationen. Den yttre 

motivationen, förklarar Gustafsson, Allodi Westling och Alin Åkerman (2010), kan till 

exempel ges i form av verbal eller skriftlig bekräftelse, medan den inre motivation syftar till 

individens självskattning, som i sin tur påverkar lärandet och resultatet (ibid). Thörnvall 

(2001) visar, att lärarna anser att det är deras plikt att erbjuda en strukturerad undervisning, 

men uppdraget kräver också att de förmår skapa motivation hos eleverna (Thörnvall, 2001). 

Även Redelius (2004) visar betydelsen av motivation i sin studie, där hon undersökt vilka 

elever som är förlorare respektive vinnare i ämnet idrott och hälsa. När en elev fick frågan 

varför ämnet idrott och hälsa är roligt, menade denna att anledningen var att han eller hon 

lyckades bra i just det (Redelius, 2004, s, 153). Ett annat svar, som också dök upp när 

eleverna fick frågan vad de ansåg vara det sämsta i undervisningen, var bland annat att de 

ogillade att tävla och bli kommenterade när de gjorde fel. Elevernas inställning till ämnet hade 

stor betydelse för huruvida de lyckades eller inte. Redelius (2004) menar, att elever med en 

negativ inställning också ofta har en sämre tilltro till sin egen förmåga (ibid).  

 

Relation lärare – elev  

Ranagården (2009) visar i sin studie av lärarens undervisningsmetoder, att lärarnas relation till 

eleverna har blivit mer betonad, inte bara på grund av de rent sociala relationerna som uppstår 

utan också för att elever ska kunna bli starkare individer, som vågar ta för sig mer i 

klassrummet (ibid). Relationen mellan elev–lärare kan vara avgörande för hur elever lyckas i 

skolan (Gustafsson, Allodi Westling & Alin Åkerman, 2010). Ovanstående styrks av en 

rapport av Skolverket (2001), som bygger på fallstudier där lärare, elever, föräldrar och 

rektorer intervjuas. Här framgår det, att en anledning till att elever går ut gymnasieskolan med 

ofullständiga betyg är dåliga relationer till lärare (ibid). 

 

Giota (2002) pekar i sin studie av skolans effekter på elevers utveckling och motivation, på 

vikten av återkoppling till eleverna för att de ska nå fortsatta framsteg. Återkopplingen kan  

till exempel ske i form av tydlig information kring vad som krävs av eleverna för att de ska nå 

ett uppsatt mål. För att hjälpa eleverna att nå hela vägen fram kan pedagogen arbeta med deras 

inre motivation, så att ett verkligt engagemang skapas. Eleverna kan till exempel erbjudas 



11 

 

möjlighet att arbeta på ett sätt, som främjar självständigt agerande. En positiv återkoppling 

från pedagogen stärker elevernas självuppfattning. 

 

Den yttre motivationen sammankopplas ofta med prestation och ger eleverna en kortvarig 

känsla av välbehag. Faktorer såsom slut-datum på uppgifter och påtvingade mål kan hämma 

elevers inre motivation (Giota 2012). Mohammed och Mohammed menar att en lärare måste 

vara engagerad för att eleverna ska få en god lärandemiljö. Pedagogen bör även arbeta aktivt 

för att vägleda eleverna så att de kan fatta ansvarsfulla och kloka beslut samt erbjuda dem en 

adekvat utbildning (ibid).  

 

Undervisningens innehåll och påverkande faktorer inom idrott och hälsa 

Larsson (2003) visar i en studie av elevers deltagande i undervisningen i idrott och hälsa i 

gymnasieskolan, att elever vill att undervisningen i idrott- och hälsa ska bedrivas i mindre 

grupper, samt att tjejer undervisas för sig och killar för sig. Det lektionsinnehåll som 

respondenterna tar upp som mest förekommande i skolan i idrott och hälsa-undervisningen är 

redskap, bollspel och dans. Dessa ansågs vara både de bästa och sämsta aktiviteterna beroende 

på vem man talade med. Samtliga tre aktiviteter fanns med bland elevernas favoritaktiviteter 

men även bland de minst omtyckta (ibid). Redelius (2004) menar att bollspel är en aktivitet 

där många elever deltar och engageras. Att bollspel är en vanligt förekommande aktivitet 

styrks av Backman (2004) som menar att denna aktivitet dominerar idrott- och 

hälsaundervisningen i skolan (Backman, 2004).  

 

Resultatet i Larssons (2003) studie visar, att elever som anser sig ha en negativ inställning till 

ämnet framför allt är elever som läser yrkesförberedande program. Larsson drar slutsatsen att 

programvalet påverkar deltagandet och upplevelsen av ämnet (ibid). Redelius (2004) visar i 

sin studie, att de elever som har en negativ inställning till ämnet anser, att det inte är särskilt 

roligt eller viktigt. En stor del av de tillfrågade eleverna vill ha könsuppdelad undervisning i 

skolan istället för könsblandad. Larsson (2003) visar också, att elever med en negativ 

inställning till ämnet ofta uppfattar sig som dåliga i ämnet, samt att de har en lägre tilltro till 

sin förmåga. Elever som sällan deltar i undervisningen uppger ändå att betyget är viktigt 

(Larsson, 2003). Thullberg och Öquist (2004) visar i en studie kring utvärderingen av 

grundskolan 2003, att nio procent av flickorna och 18 procent av pojkarna, som deltar i idrott- 

och hälsa-undervisningen, gör detta endast för få ett betyg. Redelius (2008) menar att betygen 



12 

 

betyder mycket för elevens självkänsla och självinsikt. Det ses alltså som ett slags kvitto på 

elevens prestation. Betyget är beviset på att individen är tillräckligt bra. Redelius (2004) visar 

dock i en studie av ämnet idrott och hälsa att ett bra betyg inte alltid stärker elevers tro på sig 

själva och den egna förmågan. Elever med en negativ inställning till ämnet har en lägre tilltro 

till vad de tror sig klara av, medan elever med en positiv inställning till ämnet har en högre 

tilltro till sin egen förmåga (ibid). I en fältstudie gjord av Halvari, Skjesol och Bagøien (2011) 

menar de, att mästerskapstävlingar i idrott och hälsa anses vara positivt för vissa elever och 

negativt för andra. Undersökningar har visat att vissa individer påverkas positivt av själva 

tävlingsmomentet och uppnår på så sätt lättare uppsatta mål. Detta påverkar i sin tur 

inställningen till själva ämnet positivt. De elever som upplever känslomässiga misslyckanden 

påverkas å andra sidan negativt. De individer som upplever dessa misslyckanden har en sämre 

inre motivation och följaktligen en minskad positiv inställning till daglig fysisk aktivitet. 

Jaakkola, Washington och Yli-Piipar (2012) visar i sin studie av idrottsundervisningen på 

finska högstadieskolor, att en idrottslärare kan främja elevernas självförtroende genom att 

skapa ett motiverande klimat, exempelvis genom att berömma och lyfta fram elevens 

ansträngning och framsteg. Ett sådant motiverande klimat tycks stimulera elevens inre 

motivation och leder till ett bättre självförtroende. Erturan Ilker och Demirhan (2012) visar i 

sin studie på olika motiverande klimat under idrottslektionerna. De konstaterar, att ett 

motiverande idrottsklimat inte behöver innehålla en tävlan eller jämförelse mellan eleverna. 

Phillips och Silverman (2012) tar upp klasskamraterna som en möjlig motivationsfaktor i sin 

undersökning av fjärde- och femteklassares attityd till idrott, eftersom dessa i hög grad kan 

påverka varandra inbördes, när det gäller deras attityd till ämnet (ibid).  

 

Meckbach (2004) visar, att ämnet idrott och hälsa till viss del är sig likt över tid men ändå 

under förändring. Det är övervägande flickor i skolans senare år som uteblir från 

undervisningen i ämnet. Detta kan leda till att eleven blir stämplad som den som inte deltar.  I 

andra ämnen väcker en elev med samma beteende inte samma uppmärksamhet.  Att sitta tyst i 

klassrummet och inte förstå kan förekomma obemärkt. När de intervjuade lärarna fick frågan 

hur de når fram till de elever, som inte deltar eller ogillar ämnet idrott och hälsa, framkom att 

uppmuntran av eleverna, beröm, samt tid för samtal med den enskilde individen ansågs ge 

bäst resultat. Lärarna hoppades genom detta förhållningssätt, att alla skulle delta i 

undervisningen utifrån sina egna förutsättningar (ibid). 
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Redelius (2004) visar i sin studie att, eftersom ämnet idrott och hälsa ska bidra till att elever 

skapar sig en god självbild och ett intresse för fysisk aktivitet, är det oacceptabelt att elever 

känner sig dåliga i ämnet eller bär på en känsla av otillräcklighet. Prestationsmomenten i 

undervisningen anses, enligt lärarna, inte framträda lika tydligt i dagens undervisning som de 

gjort tidigare. Hennes studie visar dock att det finns elever som fortfarande uppfattar att själva 

prestationsförmågan i ämnet är det som värderas mest. Det framkommer att om individen är 

bra på en aktivitet upplevs aktiviteten också som rolig. Slutsatsen av detta är, att beroende på 

om eleven ser på en aktivitet i positiva eller negativa termer lyckas han eller hon mer eller 

mindre bra (ibid). 
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Teoretiskt perspektiv 

I denna uppsats har jag valt att närmare studera vad som motiverar närvarande, men sällan 

aktivt deltagande elever till att delta eller välja att avstå. För att lyckas med detta behöver jag 

ett relevant teoretiskt perspektiv, som kan hjälpa mig att få fram vilka faktorer det finns, som 

får elever att i högre grad aktivt delta i undervisningen. 

Jag kommer att börja med att redogöra för begreppet motivation och går därefter vidare med 

en mera utförlig beskrivning av dess två komponenter: inre och yttre motivationen. 

Val av teori 

Jag har valt att använda mig av teorier om inre- och yttre motivationen som utgångspunkt för 

denna studie. Genom att skilja på inre- och yttre motivationsfaktorer hoppas jag lättare kunna 

förklara vad som motiverar eleverna till att aktivt vilja delta i undervisningen.  

Deci & Ryan (1958) använder sig av något de kallar för självbestämmandeteorin. Denna teori 

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

bestämma. Deci & Ryan (1958) menar, att motivationen kan delas in i två skilda typer, inre 

och yttre motivation (ibid). Jag kommer mera djupgående att gå in på dessa 

motivationsformer nedan. Självbestämmandeteorin kan hjälpa mig att få en inblick i varför 

elever är eller inte är motiverade att prestera i ämnet.  

Inre motivation  

Deci och Ryan (1985) menar, att den inre motivationen baserar sig på individens behov och 

ligger bakom olika beteenden, såsom känslor, glädje och intressen. Från födseln är människan 

aktiv, lekfull och nyfiken att vilja lära och utforska. Detta förhållningssätt till omvärlden är 

helt baserat på en inre motivation och kräver ingen yttre motivation. De är naturliga faktorer i 

den sociala, kognitiva och fysiska utvecklingen. Genom att agera utifrån sina intressen växer 

individen både vad gäller färdigheter och kunskaper. Individer kommer därför att vara 

motiverade till att utföra vissa aktiviteter och inte andra, vilket innebär att alla inte motiveras 

av samma saker (ibid). Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar, att den inre motivationen 
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handlar om att individen genomför en handling för nöjets och tillfredsställelsens skull. 

Lundgren och Lökholm (2006) beskriver den inre motivationen med att personen helt enkelt 

gör något den tycker om. Granbom (1998) beskriver den inre motivationen som en naturlig 

förklaring till varför en människa utifrån sin personlighet väljer att utföra vissa handlingar. 

(ibid). Hassmén och Hassmén (2010) menar att den grundläggande faktorn är nöjet individen 

finner i själva genomförandet. Det handlar även om den sociala känslan av att tillhöra en 

grupp, där behovet av samhörighet och närhet tillfredsställs (ibid).   

Hassmén och Hassmén (2010) menar att det finns tre typer av inre motivation, vilka alla 

grundar sig på individens möjligheter att bestämma och påverka vad den vill ägna sig åt. 

Dessa tre är: 

 Att veta – Denna motivation bygger på viljan att ta till sig nya färdigheter. Den inre 

motivationen är alltså kunskapsdriven och individens drivkraft är att den vill lära sig 

mer. 

 Att uppnå något – Denna motivation handlar om individens strävan att skapa något 

nytt eller att förbättra sig inom ett specifikt område. Det handlar om en personlig 

utveckling och är inte kopplad till andra individer. 

 Att uppleva stimulans – Denna motivation tar sig uttryck i att individen tar sig an nya 

uppdrag för att uppleva känslan av spänning, utmaning och stimulans.  

Granbom (1998)  menar, att när människor uppmuntras och stöttas i sina egna initiativ, känner 

de en ökad inre motivation. Det gäller för var och en att ta reda på sina egna intressen. Alla 

människor har en inre motivation – det gäller bara att upptäcka den (ibid). 

Yttre motivation  

Lundgren och Lökholm (2006) förklarar, att den yttre motivationen skapas av tryck som 

uppstår utanför individens kropp och som i sin tur kan påverka den inre processen – den inre 

motivationen. Detta så kallade tryck består av människor runt omkring oss som utsätter oss 

för påtryckningar av olika slag- både bra och dåliga. Deci och Ryan (1985) menar, att den 

yttre motivationen är en konstruktion, som avser att aktiviteten sker i syfte att nå ett specifikt 

resultat eller en belöning. Det kan även förekomma påtryckningar såsom hot om straff, vilket 

visar att en individs beteende inte styrs av eget intresse, utan av en vetskap om att den kan 



16 

 

påverka framtida påföljder. Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar, att den yttre 

motivationen avser fördelarna som genomförandet i sig medför. Hein (2012) förklarar den 

yttre motivationen så, att det inte är någonting som individen själv kan påverka utan att den 

finns utanför människans egen behärskning. Detta kan medföra att en individ kan reagera på 

utomstående faktorer utan att kunna styra denna reaktion själv (ibid). Den yttre motivationen 

kommer därför att vara rådande så länge individen inte har gett upp hoppet om belöning 

(Granbom, 1998). 

Hassmén och Hassmén (2010) hävdar att den yttre motivationen enbart uppstår genom yttre 

påtryckningar eller belöningar - extern motivering. Denna så kallade externa motivering delas 

sedan upp i fyra underavdelningar för att vi lättare ska kunna urskilja vilka enskilda yttre 

faktorer som påverkar vårt beteende.  

 

 Integrerad reglering – Individen gör vissa ”uppoffringar” i situationer där de känns 

naturliga och självklara. Gruppen frammanar då ett beteende hos individen som är 

situationsbundet till denna.  

 Identifierad reglering – Individens beteende är självvalt; själva motivationsskapandet 

har inte som mål att roa eller stimulera känslor. Beteendet kommer därför att anses 

som viktigt och värderas högt av individen, trots att aktiviteten i sig inte betraktas som 

speciellt tilltalande. 

 Introjicerad reglering – Individen känner sig tvingad eller pressad till att delta i vissa 

aktiviteter. Om personen inte vill delta skapas ångest och skuldkänslor. Handlingen 

blir följaktligen inte helt självvald. 

 Yttre reglering – Individen beter sig på ett visst sätt på grund av yttre (extern) 

motivation. Belöningen kan vara någon form av lön, medaljer eller liknande (Hassmén 

& Hassmén, 2010; Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).   
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Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min valda metod, studiens syfte samt vilka  

tillvägagångsätt jag har använde mig av.  

 

Val av metod 

I min studie valde jag att använda mig av en kvalitativ metod, där jag, i form av intervjuer 

med elever på gymnasiet, skaffade mig underlag för mina slutsatser. Jag valde denna metod 

för att genom elevernas detaljerade svar få en insikt i hur eleverna själva uppfattar att de bäst 

motiveras till att delta i idrott och hälsaundervisningen. Jag samlade empiri genom intervjuer, 

eftersom jag var av den uppfattningen, att jag därigenom skulle få mer utförliga svar än jag 

skulle få om jag använde mig av en kvantitativ metod.  

 

Kvale och Brinkman (2009) menar, att forskaren i en kvalitativ studie ser det han avser att 

undersöka utifrån respondenternas perspektiv. De intervjuade ger utifrån sina erfarenheter 

djupare och mer personlig information. Med hjälp av denna metod har forskaren möjlighet att 

medvetet rikta sina frågeställningar.  

 

Det är lättare att få en uppfattning om respondentens trovärdighet vad gäller den information 

han/ hon lämnar om man möts ansikte mot ansikte (Larsson, 2009). Nackdelen med en 

intervju kan vara, att den intervjuade kan påverkas av den som intervjuar, vilket innebär att 

han eller hon svarar det forskaren förväntar sig att höra istället för det individen egentligen 

tycker och tänker (Holme och Solvagn, 1997). I denna studie skulle det kunna handla om 

huruvida sättet på vilket jag som intervjuare ställde frågorna skulle kunna påverka 

respondenterna till att svara något de egentligen inte tyckte, men trodde, att jag skulle vilja 

höra. Därför var det viktigt att vara ansikte mot ansikte med dem, för att jag skulle kunna få 

en uppfattning om respondenternas trovärdighet. 
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Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervjuform, när jag intervjuade eleverna i 

min undersökning. Enligt Bryman (2011) innebär en semistrukturerad intervju att forskaren 

har en standardiserad mall med frågor att utgå från under intervjuerna, men mallen utgör 

enbart ett stöd under intervjuerna och beroende på respondenternas svar väljer intervjuaren att 

ställa olika följdfrågor (ibid).  

 

Urval 

Respondenterna i denna studie var elever på två olika gymnasieskolor i södra Sverige. Jag 

valde dessa skolor, eftersom jag vid tidigare tillfällen haft kontakt med dem. Deltagarna hade 

gemensamt att de var närvarade på undervisningen i idrott- och hälsa, men sällan deltog 

aktivt. Mina respondenter bestod av sex tjejer och fyra killar som samtliga gick första året på 

gymnasiet. Jag intervjuade elever från både yrkesförberedande och studieförberedande 

program. Intervjuerna skedde i samband med elevernas lektioner i idrott-och hälsa. Enligt 

Bryman (2011) gör de flesta forskare, som utför en kvalitativ forskningsstudie, ett urval 

utifrån en önskan att personerna som intervjuas är relevanta i förhållande till 

problemformuleringen. Jag använde mig av ett strategiskt urval, vilket innebar att jag i samråd 

med idrottsläraren valde ut de elever, som var lämpliga för min studie och kunde tänkas vilja 

medverka. Elever, som var närvarande, men inte aktivt deltagande under de lektionstillfällen 

jag var där, fick i intervjuer med mig besvara frågorna och utifrån dessa fördes sedan samtalet 

framåt. Holme & Solvagn (1997) menar att urvalet av personer till undersökningen spelar en 

avgörande roll. Därför kändes dialogen med idrottsläraren kring urvalet väsentlig. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Jag valde att spela in mina intervjuer, för att på så sätt kunna fokusera på samtalet i stället för 

att anteckna det som sades under samtalets gång. Trost (2010) förklarar, att fördelarna med 

inspelning är att man kan lyssna på intervjun flera gånger, vilket kan leda till nya saker att 

analysera, samt att man även lättare kan analysera sig själv som intervjuare (ibid). Miljön där 

intervjuerna genomfördes var platser, som varken jag eller intervjupersonen valde. 

Intervjuerna genomfördes helt enkelt där det fanns plats. Detta kan ha påverkar 

intervjupersonerna på så sätt att de kanske inte kände trygghet. De kan också ha blivit störda 

när andra passerade. Jag intervjuade tio elever på yrkesförberedande och 

högskoleförberedande gymnasieprogram och intervjuerna genomfördes enskilt. De första två 

intervjuerna genomfördes utanför undervisningslokalen och dörrar öppnades och stängdes 
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mestadels av tiden. Detta ledde till att två respondenter hade svårt att fokusera på frågorna. 

Vid det andra tillfället satt jag i en korridor, där det var tyst. De två, som jag intervjuade där, 

kunde då fokusera mer på frågorna och samtalet. De resterande sex intervjuerna ägde rum i ett 

grupprum på skolan, vilket var en bra miljö, eftersom samtalet där inte avbröts eller 

påverkades av yttre störningar. Holme och Solvagn (1997) menar att miljön har en 

påverkande effekt och att det är viktigt att den intervjuade känner trygghet. Intervjuerna 

pågick i cirka 15 minuter med varje respondent, förutom första tillfället, som tog närmare 20 

minuter på grund av dörrarna som öppnades och stängdes och ledde till avbrott i samtalet. 

Detta fick till följd att vi vid upprepade tillfällen fick försöka hitta tillbaka till den röda tråden.  

 

Min intervjuguide skapade jag utifrån mina frågeställningar och mitt syfte. Jag valde att dela 

in mina intervjufrågor i olika teman för att lättare kunna tematisera mitt resultat och min 

analys. Frågorna var inte personligt riktade. Jag ställde exempelvis inte frågor kring hur de 

uppfattade undervisningen.  

 

Överförbarhet och äkthet 

Överförbarhet och äkthet är något som förknippas med kvalitativa studier istället för validitet 

och generaliseringsbarhet som mestadels används i kvantitativa studier. Med överförbarhet 

menar Bryman (2011), att gruppen eller de enskilda individerna har vissa gemensamma 

beteenden. I studien hamnar fokus just på dessa gemensamma beteenden och därefter får 

resultatet avgöra hur överföringsbart det är i förhållande till annan miljö (ibid). I min studie 

har jag intervjuat elever, som har det gemensamma beteendet, att de kommer till idrott- och 

hälsalektionerna, men inte deltar aktivt.  

 

Jag har även valt att beskriva studien så noggrant, att andra också ska kunna genomföra en 

liknande studie i samma eller en annan miljö. Resultatet kan dock bli annorlunda på grund av 

vem som intervjuas och platsen där intervjuerna ägde rum.  

 

Bryman (2011) menar att begreppet äkthet innebär att studien skall förmedla såväl en rättvis 

bild av det som studeras som en rättvis bild av de individer eller grupper som studeras (ibid). 

Äktheten i min studie styrks i resultatdelen, där jag citerar respondenternas svar från 

intervjuerna.   
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Generaliserbarhet 

Bryman (2011) menar att det kan vara svårt att generalisera i en kvalitativ studie, då urvalet 

av respondenter är litet. Detta medför, att det är svårt att använda sig av den information som 

forskare har kommit fram till i andra liknande situationer. Generaliserbarhet och kvalitativ 

ansats hör därför sällan ihop (ibid). Jag kommer att göra en fördjupad analys baserad på de 

resultat som framkommer av respondenternas svar, eftersom jag valt att göra en kvalitativ 

studie. Eftersom det blir djupgående svar vid intervjuer i kombination med att antalet 

respondenter var relativt litet kommer det att bli svårt att göra generaliseringar utifrån denna 

eller att jämför det framkomna resultat med liknande undersökningar.  

 

Bearbetning av empiri och analys  

Jag valde att spela in mina intervjuer för att sedan transkribera dem, d v s skriva ner hela 

samtalet och varje ord som sades. Gratton och Jones (2010) menar, att fördelen med 

transkribering är att jag som intervjuare inte riskerar att missa inslag i intervjuerna, som kan 

vara relevanta för min studie (ibid). I och med att jag hade det skriftliga underlaget kunde jag 

analysera resultatet flera gånger i syfte att hitta likheter och olikheter bland respondenternas 

svar, samt teman som jag sedan kunde använda mig av i resultatet, analysen och diskussionen. 

I analysen använde jag mig av teorins två centrala begrepp- inre och yttre motivation. Dessa 

var utgångspunkten för att jag skulle få en förståelse för vilka faktorer, som kunde påverka 

eleverna.  

 

Forskningsetik  

En anledning till att jag valde att genomföra mina intervjuer med elever på gymnasiet var, att 

jag inte behövde föräldrarnas tillstånd för att intervjua eleverna. Innan jag påbörjade min 

intervju presenterade jag mitt arbete och vad min intervju innebar för respondenten. Bryman 

(2011) menar att en undersökning som anses vara skadlig för deltagarna inte är acceptabel och 

att man som forskare redan innan måste tänka igenom konsekvenserna. Det ska inte heller 

kunna gå att identifiera vem som har deltagit i en undersökning, vilket innebär att personerna 

som intervjuas ska behandlas med sekretess (ibid). För att inget av detta skulle kunna ske 

bland mina informanter påpekade jag flera gånger, att deras medverkan var frivillig och att det 

gick att avbryta eller dra sig ur den när som helst – även när intervjun var gjord. För att 

förvissa mig om respondenterna anonymitet i intervjuerna kommer jag i denna studie att 

referera till siffror istället för namn eller kön.  
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Bryman (2011) lyfter de etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid). Jag kommer nedan att redogöra för dessa 

principer i anknytning till studiens undersökning:  

 

Informationskravet: Läraren samlade klassen, så att jag fick presentera mig och 

undersökningens syfte. Jag gick sedan igenom studiens struktur med respondenterna och  

berättade för dem att deras medverkan var frivillig, samt att de när som helst kunde  dra sig 

ur. Jag satt på olika ställen när intervjuerna genomfördes, men det var alltid eleverna själva 

som i samråd med läraren fick välja att delta eller inte.  

 

Samtyckeskravet:  De intervjuade eleverna  gick på gymnasieskolan och alla respondenter var 

över 15 år, vilket innebar att de inte behövde vårdnadshavarnas godkännande. Jag 

informerade ett flertal gånger om att de kom att vara anonyma i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet: När jag presenterade min undersökning framhöll jag ett antal gånger, 

att varken de intervjuades namn, kön eller skolans namn skulle komma att anges.  

 

Nyttjandekravet: Jag informerade respondenterna om, att det bara var jag som skulle lyssna av 

det inspelade materialet samt att det endast skulle användas i studiens syfte.  
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Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat, som jag har fått fram genom mina 

empiriska undersökningar av elever i gymnasieskolan. Respondenterna i studien har tilldelats 

var sitt nummer och siffran anger vem som citeras. Studiens syfte var, att ta reda på varför 

elever som är närvarande på idrott- och hälsa lektionerna trots detta väljer att inte aktivt delta. 

Jag har sökt svar på frågan hur de skulle kunna motiveras att delta och hur undervisningen, 

enligt dem, skulle vara utformad för att fler elever skulle aktiveras.  

 

Studiens första frågeställning var: Vilka faktorer uppger elever, som är närvarande, men 

sällan aktivt deltagande i undervisningen i idrott och hälsa, skulle ha betydelse för att 

deras deltagande skulle öka? 

 

Utifrån denna frågeställning fann jag fyra motivationsfaktorer, som de intervjuade eleverna 

framhöll:  

° läraren 

° andra elever 

° betyg 

° undervisningens innehåll 

 

Läraren var en av de faktorer, som lyftes fram i svaren hos respondenterna som mycket 

viktig för att eleverna skulle känna motivation för ämnet och vilja delta aktivt vid 

undervisningstillfällena.  

 

En av respondenterna ansåg exempelvis att man som lärare ska ”lyssna engagerat” (4) 

på eleverna och deras önskemål och ”bry sig om dem” (4) . Genom att läraren pratar 

och visar intresse för eleverna vill dessa också arbeta. Eleverna blir sedda och får 

respons. En annan elev ansåg att läraren kan motivera på detta sätt: 
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”…Alltså vara mycket på eleverna och peppa dem och ifall elever känner att de inte klarar 

av detta tycker jag de kan dela in dem som inte klarar lika mycket i en annan del fast de gör 

samma sak fast lite lättare så att läraren liksom förstår….” (2) 

 

En av respondenterna ansåg att nästan alla idrottslärare var likadana och därför sågs läraren 

som en negativ faktor när det gällde att förbättra respondentens motivation och inställning till 

ämnet.  

”…Det finns sådana här speciella grejer som alla idrottslärare har med sig och det är att de 

favoriserar idrottsmänniskorna liksom- i alla fall de idrottslärare jag har träffat ”(9) 

 

Andra elever var också en faktor som, enligt respondenterna, hade en avgörande betydelse 

för deras aktiva deltagande. Att icke deltagande elever satt på bänken och iakttog sina 

kamrater upplevdes som störande och gjorde deltagandet pinsamt för osäkra elever. ”så att 

ingen tittar ut en i undervisningen så man liksom känner sig trygg” (2).  

Andra elevers påverkan sågs både som en positiv och negativ kraft hos respondenterna. En 

grupp elever eller en enskild individ kunde styra andra elevers val att antingen aktivt delta i 

idrott och hälsa eller att förhålla sig passiva.  

”…liksom om det är en person i ett kompisgäng som inte är med så är heller inte resten med ... Ja 

det skulle kunna vara åt andra hållet med… man är positiv till det och försöker se det roliga i 

uppgiften och att man är lite entusiastisk och lite sådär. Så man får med dem andra ”(6) 

 

Betygen sågs också som en motiverande faktor. De ansågs till och med vara den 

viktigaste faktorn hos respondenterna för att delta i undervisningen: 

”…Om du inte ska bli idrottslärare eller professionell till exempel basketspelare. Då har du inte så 

stor användning för det är egentligen så det är mer för att få bra betyg, då det påverkar vad jag 

kommer in på sen efter gymnasiet. Så egentligen är inte idrotten i sig så viktig.…” (3) 

Denna uppfattning delades av flera av respondenterna. En respondent menade att elever som 

inte såg någon meningsfullhet i idrott och hälsa endast var med när något skulle betygsättas. 

 

Undervisningens innehåll påverkar elevernas inställning till ämnet och deras villighet att 

delta. Detta var en uppfattning som delades av samtliga intervjuade elever. Huruvida denna 

påverkan var positiv eller negativ berodde på om individen tyckte om aktiviteten som utfördes 
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eller inte. Upplevdes innehållet som positivt ansträngde sig eleven mer. En av respondenterna 

menade, att undervisningen i för hög grad enbart handlade om kondition, vilket resulterade i 

en tråkig och inte allsidig undervisning. ”Min egen undervisning uppfattar jag som rätt 

tråkig… […] Vi gör bara massa kondition” (1). Bollspel uppfattades generellt som positivt, 

med undantag av fotboll, som fick både negativ och positiv respons.  

 

Andra frågeställningen är: Hur ska undervisningen enligt eleverna vara utformad för att 

fler ska vilja delta?  

 

Utifrån den här frågeställningen hittade jag två motivationsfaktorer som tas upp av 

de intervjuade eleverna: 

° uppdelning  

° varierad undervisning 

 

Uppdelning av elever efter hur duktiga de var, var ett önskemål, som återkom i flera av 

respondenternas svar. De menade, att detta skulle skapa en trygghet och 

grupptillhörighet. Detta gällde i synnerhet sådana aktiviteter, där elever inte kände att de 

hade något inflytande över innehållet i undervisningen. En sådan aktivitet var, enligt 

eleverna, lagsporter, speciellt bollspel varav fotboll var vanligast förekommande. En 

respondent menade, att elever hade olika förutsättningar för att t.ex. spela fotboll 

beroende på om de var bollrädda eller duktiga spelare. Elever borde av detta skäl, enligt 

eleverna, delas upp efter förmåga, så att alla kunde delta på sin nivå.  

Flera av respondenterna uttryckte, att en individanpassad undervisning skulle bidra till 

att fler elever skulle gynnas och utvecklas efter sin förmåga.  

 

Flera av respondenterna menade, att olika individer har olika förutsättningar och det 

borde man möta på ett bättre sätt än att kräva att alla gör samma sak. Detta skulle skapa 

en större trygghet, enligt eleverna. En elev förklarade detta på följande sätt: 

 

”… Göra en undervisning som passar alla så alla blir intresserade och att det är viktigt att 

komma ihåg att alla är inte lika bra på samma saker då är det viktigt att alla får vara med 

men kanske inte i samma grupp som dem som är proffs då känner man sig i vägen och inte 

lika bra och det trycker bara ner en… ”(1) 
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Vidare framkom önskemål om könsuppdelad undervisning i större omfattning än i dag. 

”…För att tjejerna tycker mest om att vara för sig själva för att killarna är lite mer… 

argsinta och tävlingsinriktade och det är inte vi tjejer lika mycket så jag tycker att man 

borde variera så ibland kanske man ska köra någonting för tjejer på ena halvan och killar på 

andra halvan.” (2)  

 

Varierad undervisning framhölls av många av de intervjuade eleverna som en 

viktig faktor för att förbättra elevers inställning till ämnet, exempelvis ”Bra 

medvariation så det passar varje individ (7) var ett av de uttryckta citaten. 

Variation gör att det en gång passar vissa elever och annan gång andra. Alla 

individer är olika, tycker om och är bra på olika saker. En del av respondenterna 

ansåg sig få en bra variation i undervisningen medan andra ansåg att den blev 

enformig. Man tröttnar om det är samma sak varje gång (5). Något som också 

framkom i svaren var, att när det var bollspel var det fler elever som deltog i 

undervisningen än när det var styrketräning. I ett annat svar framkom dessutom, 

att det var killarna som tyckte om fotboll medan tjejerna inte tyckte om detta lika 

mycket.  
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Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera mina resultat utifrån mitt valda teoretiska perspektiv, 

självbestämmandeteorin. Elevernas svar tolkas och analyseras utifrån denna utgångspunkt. 

Syftet med min undersökning är att undersöka vad som skulle kunna motivera närvarande 

men sällan aktivt deltagande elever till ett ökat deltagande i undervisningen, samt att göra en 

analys av hur eleverna anser, att idrott- och hälsa undervisningen bör vara utformad för att 

detta ska kunna ske.  

Detta görs utifrån två centrala begrepp i självbestämmandeteorin: 

 yttre motivation 

 inre motivation 

 

Yttre motivation 

Det som främst motiverat de elever, som jag intervjuat, till att delta i undervisningen är 

betygen. Detta kan förstås utifrån ett av de begrepp som Hassmén och Hassmén (2010) 

använder, nämligen yttre reglering. Detta innebär att betygen betraktas som en slags belöning, 

eftersom goda betyg anses vara en förutsättning för framtida utbildning och/ eller jobb. En 

respondent jag intervjuade menade, att betygen var en avgörande faktor när man söker arbete.  

Ett annat begrepp som till viss del går att sammanlänka med elevernas strävan efter bra betyg 

är identifierad reglering. Hassmén och Hassmén (2010) och även Hassmén, Hassmén och 

Plate (2003) beskriver begreppet identifierad reglering som en företeelse, där framtida mål i 

livet ses som en motivationsfaktor och stimulerar till en arbetsinsats även om situationen inte 

för ögonblicket upplevs som stimulerande eller rolig. Individens beteende är självvalt (ibid), 

eftersom eleverna i denna undersökning uttryckte, att de strävade efter goda betyg. Alltså är 

det ett självuppsatt mål att lyckas i ett längre perspektiv. Det självuppsatta målet kan vara som 

att komma in på den utbildning som önskas efter gymnasiet och att skaffa sig ett önskat yrke 

Det kommande yrket är en motivationsfaktor i elevernas nuvarande position i livet, vilket kan 
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ses som en drivkraft för att nå goda betyg som är till hjälp längre fram i livet, även om det inte 

känns tillfredsställande för stunden.  

Integrerad reglering definieras enligt Hassmén och Hassmén (2010) som ”uppoffringar” i 

situationer där de känns naturliga och självklara. I min studie kan detta begrepp kopplas till att 

eleverna exempelvis måste klara av att genomföra vissa moment för att få ett betyg. Detta kan 

vara väldigt jobbigt och obehagligt för en del elever, eftersom de måste göra en ”uppoffring” 

genom att ta itu med något de egentligen inte känner sig trygga med i nuläget och hellre skulle 

avstå från att göra. Eleverna måste t.ex. avsätta en del av sin fritid för att träna på moment 

som de anser svåra eller ointressanta, men gör det för att nå långsiktiga mål, även om arbetet i 

sig inte upplevs stimulerande när det genomförs. Det skulle kunna handla om timmar, veckor 

eller månader av träning för att genomföra det specifika utförandet.  

 

Enligt Deci och Ryan (1985) handlar den yttre motivationen om att ett deltagande i en 

aktivitet sker i förhoppning att ett specifikt resultat ska uppnås. Den yttre motivationen är 

viktig för att eleverna ska få en starkare motivation till att delta (Ibid). En av respondenterna i 

min undersökning menade till exempel att man endast var med när något skulle betygsättas. 

Betyg är att betrakta som en yttre motivation, då motivationen tar slut efter att betyget satts 

och eleven uppnått de önskade resultatet.  

 

Idrottsläraren, grupptryck eller enskilda individer i ett kompisgäng förekom både som positiva 

och negativa faktorer hos respondenterna, när det gällde deras val att aktivt delta i 

undervisningen eller inte. Detta går att förstå utifrån Heins (2012), som säger att den yttre 

motivationen inte styrs av individen själv utan ligger utanför människans kontroll. 

Grupptrycket är utanför individens kropp och inget som styrs av den enskilda varelsen. Den 

enskilda personen har en egen vilja, men är kanske inte stark nog att följa den. Detta relaterar 

till det Hassmén och Hassmén (2010) tar upp kring begreppet introjicerad reglering, som 

handlar om att individen kan komma att känna sig tvingad att delta respektive inte delta för att 

passa in i en grupp (kompisgänget). En av respondenterna menade, att grupptrycket och de 

åsikter som andra elever med ledarroller har, är viktiga faktorer. Beroende på vad gruppen 

eller den populära personen säger, kommer övriga förmodligen att göra samma sak, vilket 

också en av respondenterna uttryckte i intervjuerna. Det handlar då om en yttre påtryckning 

från de närmaste klasskamraterna, som kan komma att ha en effekt på den enskilda individen. 
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Idrottsläraren är också en viktig påverkande faktor för eleverna. En bra idrottslärare ser alla, 

bryr sig om alla och ser till så att ingen ska behöva känna sig mindre sedd. Framför allt får 

han eller hon inte favorisera vissa elever. Detta tog en av respondenterna upp i sin beskrivning 

av en bra lärare i idrott och hälsa.  

Inre motivation 

Det önskade målet kan också uppnås genom inre motivationen om eleven i sin inlärning drivs 

av en strävan efter att lära sig mer genom att han eller hon känner ett verkligt intresse för det 

arbete som ska göras (Deci & Ryan, 1985; Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Om man som 

elev bär på ett intresse för aktiviteten är det lättare att göra ett bra arbete och nå sina mål. 

Eleverna i denna studie menade om man är bra på aktiviteten blir det roligare att vara med. 

Eftersom de bär på ett intresse vill de troligen lära sig mer om utförandet av momenten och 

delta för sin egen skull.   

Elever som var närvarande men sällan aktivt deltog ansåg, att undervisningen inte var så 

individanpassad som de önskade. Innehållet borde också, enligt dem, vara mera varierat. 

Momentet bollspel var kontroversiellt på så sätt att man som elev antingen ansåg, att man fick 

för lite eller för mycket av denna aktivitet på idrottslektionerna. Aktivitetsgraden kopplar jag 

ihop med begreppet att veta där Hassmén och Hassmén (2010) menar, att samtidigt som 

individen tar till sig nya kunskaper skapas ett sug efter att lära sig ännu mer.    

Respondenterna tyckte att idrott-och hälsa skulle anpassas så att fler skulle delta. Detta är 

förståeligt utifrån begreppet; uppleva stimulans som Hassmén och Hassmén (2010) belyser. 

Tre begrepp som tas upp i att uppleva stimulans är; spännande, stimulerande och utmanande 

(Hassmén & Hassmén, 2010). Utifrån nyckelorden spännande, stimulerande och utmanande 

skulle deltagandet öka hos närvarande men sällan aktivt deltagande elever. Eftersom en 

varierad och anpassad undervisning är något som lyfts av respondenterna skulle det kunna 

handla om att undervisningen genomsyras av dessa begrepp för att eleverna inte ska tappa 

intresset för ämnet och välja att avstå. Analysen visar att de intervjuade, också såg spänning, 

stimulans och utmaning som en förutsättning för bra undervisning. Flera svar kring innehållet 

i undervisningen kopplades till fotboll och olika åsikter om detta bollspel. När det gäller 

fotboll varierade elevernas åsikter mycket, somliga var mycket positiva, andra starkt negativa. 

Elevernas inställning, när det gäller just detta moment, är med all sannolikhet beroende av om 

de själva utövar denna idrott på fritiden. Att fotbollsaktiva elever sedan sätts att spela med 
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kamrater, som inte alls delar detta intresse, skapar en obalans och en känsla av utanförskap 

hos de icke aktiva. I värsta fall kan denna känsla leda till att elever hellre låter bli att delta. 

Ovanstående påstående blir motsatsen till upplevd stimulans, eftersom undervisningen varken 

blir spännande, stimulerande eller utmanande för eleverna.  

 

Den bristfälliga variationen går även att relatera till att uppnå något som Hassmén och 

Hassmén (2010) tar upp avseende tankar och känslor. Detta kopplar jag ihop med att eleverna 

väljer att delta eller inte delta i en specifik aktivitet, beroende på om de tycker att det finns 

någon mening med att utföra den eller inte.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen att eleverna i undersökningen inte värdesatte ämnet idrott 

och hälsa så högt som andra ämnen. En tendens är att eleverna inte ser innehållet som 

meningsfyllt och att det handlar om ”att göra det” för att sedan få ett betyg.  

 

Den yttre motivationen är viktig för den enskilda individen. Positiva elever och lärare 

påverkar den negativa eleven i rätt riktning och får honom/henne att se en meningsfullhet i 

ämnet. När individen betraktar ämnet och dess innehåll som viktigt och meningsfullt får den 

yttre motivationen återverkningar på den inre motivationen och den onda cirkeln kan brytas.  
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Diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera mitt resultat i förhållande till min bakgrund, 

metoddiskussion, resultatdiskussion och slutligen granska min studie med kritiska ögon. 

 

Mitt resultat i förhållande till tidigare forskning 

Jag fann både likheter och skillnader mellan resultatet i min studie och de resultat, som 

tidigare forskning kommit fram till. Majoriteten av respondenterna i min studie ansåg, att den 

främsta anledningen till att de deltog i undervisningen var att få ett betyg i ämnet. För att 

lyckas nå detta mål styrs de av såväl en yttre som inre motivation.  De elever jag intervjuade 

såg betyget som en mycket viktig anledning till att delta i ämnet, medan Skolverkets (2004) 

rapport visade, att endast är en liten del av de tillfrågade såg betyget som en huvudsaklig 

anledning till deltagande. Det framkom i mitt resultat att elever, som inte avsåg att bli 

idrottslärare eller yrkesaktiva inom idrottsvärlden, tyckte att ämnet idrott och hälsa i princip 

saknade betydelse för dem och därför betraktades som mindre viktigt. Redelius (2004) 

påvisade också att elever, som är negativt inställda till undervisningen, inte uppfattar den som 

särskilt viktig (ibid). Resultatet i denna studie ger underlag för en tolkning att i en grupp, där 

en negativ inställning till ämnet råder, måste idrottsläraren försöka förändra elevernas attityd, 

till exempel genom en mer varierad undervisning. Jag har även reflekterat över varför 

eleverna inte uppfattar eller ser ämnet som ett kunskapsämne utan att det mer handlar om 

själva ”görandet” för att specifikt betyg, som en av respondenterna uttryckte sig. Detta tror jag 

kan bero på flera saker, exempelvis hur läraren presenterat ämnet eller om det blivit 

presenterat som ett ”görande” i tidigare ålder. Det skulle kunna handla om att kraven i idrott 

och hälsa troligtvis skiljer sig från kraven i andra ämnen, eftersom dessa mestadels är i 

skriftlig eller muntlig form. I teoretiska ämnen räcker det ofta att eleverna gör 

inlämningsuppgifter och skickar in dem till respektive lärare. Uppgifterna innebär troligen 

inte samma ”uppoffring” som uppgifterna i idrott och hälsa, eftersom det här ofta handlar om 

att fysiskt klara av övningar som upplevs som svåra.  
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Läraren uppfattades av respondenterna som en viktig motivationsfaktor på så sätt att de kände 

sig mer benägna att delta i undervisningen om läraren brydde sig och lyssnade på dem. 

Undervisande lärare bör, enligt de intervjuade eleverna, kommunicera med de elever som 

sällan deltar för att gemensamt komma fram till en lösning på problemet. Avgörande för att 

lyckas med detta är att skapa en känsla hos eleven att han eller hon är sedd. Mina resultat 

visar i likhet med tidigare undersökningar, att en skicklig pedagog har förmågan att skapa en 

stark och trygg kontakt med eleverna och kan lättare motivera dem till självständigt ansvar för 

eget lärande och personlig utveckling (Aspelin & Persson, 2011; Gustafsson, Allodi Westling 

och Alin Åkerman, 2010). Likheterna med studiens resultat är, att eleverna ansåg att en bra 

lärare visar intresse för dem, lyssnar engagerat och bryr sig om dem. Detta är med all 

sannolikhet betydelsefulla faktorer, som visar att en bra lärare måste ha förmågan att etablera 

en trygg och stark kontakt med eleverna för att skapa ett motiverande klimat.  

 

Könsdelad undervisning eller uppdelning efter hur duktiga eleverna är – nivågruppering- var 

två återkommande faktorer, som enligt de intervjuade eleverna skulle öka motivationen. De 

såg också en fördel med att få en mera individanpassad undervisning. Hade sådan 

undervisning erbjudits skulle troligen deras inställning ändras och den inre motivationen 

skulle sannolikt påverkas positivt. Det skulle medföra att eleverna med tiden tycker om fler 

aktiviteter, eftersom de en gång fått upplevt känslan av att lyckas, även om de från början var 

negativa. Detta menade respondenterna skulle vara möjligt om grupperna varit mindre. 

Larsson (2003) och Redelius (2004) har fastställt, att elever som sällan deltar dels skulle vilja 

ha könsuppdelad undervisning och dels undervisas i mindre grupper. Detta resultat 

överensstämmer väl med de svar jag fick av mina respondenter. Skolverket (2011) menar, att 

man som lärare ska arbeta med att motverka de traditionella könsmönster som uppstår i idrott- 

och hälsa-undervisningen. Här ser jag ett motsatsförhållande mellan elevernas önskemål och 

Skolverkets intentioner när det gäller att bryta könsmönster. Min tolkning är att man som 

pedagog måste arbeta med att skapa trygghet och motverka osäkerhet hos eleverna, så att de 

vågar interagera med varandra i gruppen oavsett kön eller prestationsnivå. 

 

Fotboll uppfattades som både positivt och negativt av eleverna. Jag tolkar det som att 

elevernas idrottsliga bakgrund påverkar deras syn på denna aktivitet. Elever med fotboll som 

fritidsintresse uppskattar denna del av ämnet, medan elever utan detta fritidsintresse upplever 

fotbollen mera negativt. Detta överensstämmer väl med de slutsatser som Halvari, Skjesol och 
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Bagøien (2011) drar i sin fältstudie kring mästerskap i skolan. Jag tolkar det så, att elevernas 

syn på fotboll som en tävlings- och prestationssport är så stark att de har svårt att se andra mål 

med aktiviteten. Således är det viktigt att läraren mycket tydligt informerar om vilka mål han/ 

hon arbetar mot vid dessa lektionsmoment. Om eleverna får klart för sig att det till exempel är 

samarbetsförmågan som ska tränas kan de lättare bortse från att de rent spelmässigt inte är 

goda fotbollsspelare. Målen med aktiviteten kan vara olika vid olika tillfällen även om 

aktiviteten i sig är den samma. Många av eleverna lyfter fram fotboll i intervjuerna, vilket är 

en intressant aspekt, eftersom fotboll inte är ett givet mål i styrdokumenten. Det skulle kunna 

bero på en mängd olika saker, till exempel att eleverna ägnat idrott- och hälsalektionerna åt 

fotboll den senaste tiden innan intervjuerna eller att en majoritet av eleverna som medverkade 

har ett specialintresse för just fotboll respektive tvärtom, alltså att det istället finns en rädsla 

för det. Samtidigt som fotboll skulle kunna vara en stor del av undervisningsinnehållet som 

bedrivs, då läraren låter detta moment få stort utrymme.   

Jaakkola, Washington och Yli-Piipar (2012) visar i sin studie, att en idrottslärare kan främja 

elevernas självförtroende genom att skapa en motiverande atmosfär. Detta åstadkommes 

genom att berömma elevers ansträngning och framsteg. Detta tolkar jag som att fotboll är en 

sådan aktivitet, där elever som inte har ett genuint intresse för denna aktivitet, behöver höra 

att de gör framsteg för att påverkas positivt och vilja fortsätta att delta i aktiviteten. Ett sådant 

klimat, anser Jaakkola, Washington och Yli-Piipar (2012), bygger upp den inre motivationen 

och elevers självförtroende. Larsson (2003) visar, att bollspel är en av de aktiviteter som 

bedrivs mestadels i skolan. Jag drar slutsatsen att det åligger pedagogen att inte flytta över 

fotbollen som föreningsidrott till idrottshallen utan se den som ett moment i kursplanen och 

bedöma elever utifrån kursplanens mål. 

Metoddiskussion 

När jag nu ser tillbaka på min studie kan jag konstatera att mina val har påverkat mitt slutliga 

resultat. Det jag framför allt kunde ha gjort annorlunda var mina intervjuer som jag kunde ha 

gjort längre tidsmässigt och fler till antalet för att få ett tydligare, bredare och mer detaljerat 

resultat än jag fick. Jag skulle även ha kunnat göra mina intervjuer i grupp istället för enskilt, 

samt kunnat inrikta mig på endast ett gymnasieprogram för att få mer djupgående svar utifrån 

det program eleverna läser. Dessa ändringar hade kunnat ge ett helt annat resultat än det jag 

har fått i min studie. Jag som intervjuare har mycket att arbeta med och utveckla vidare för att 
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få fram bra och användbara svar från informanterna vid framtida studier. Innan jag gör detta 

måste jag först analysera min intervjuguide, så jag har rätt frågor kopplade till min teori och 

får brukbara svar som jag sedan kan analysera vidare. 

Den metod, som användes i studien, var relevant utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar, eftersom det krävdes djupgående svar. Bryman (2011) menar, att den 

kvalitativa forskningen handlar om ord och inte siffror så som den kvantitativa forskningen. 

Det är inte troligt, att jag fått samma utfall i en kvantitativ undersökning, eftersom frågorna 

inte hade besvarats lika grundligt då, och det hade varit svårare att dra relevanta slutsatser i 

resultatet. Intervjumetoden var en lämplig modell i denna typ av forskning, men jag kan inte 

säga om den var det bästa alternativet för att svar på mina frågeställningar. Jag hade även 

kunnat komplettera intervjuerna med observationer för att styrka det eleverna sa. Resultatet 

kunde också ha sett annorlunda ut om alla respondenterna gått i samma årskurs i stället för att 

ha plockats ur från alla tre årskurserna.  

Slutsats 

I denna studie kan jag utifrån mitt syfte och mina frågeställningar dra slutsatsen med hjälp av 

analysen, att det finns en mängd olika faktorer som påverkar närvarande men sällan aktivt 

deltagande elever till att aktivt delta eller avstå. Jag har blivit medveten om att jag i min 

undervisning måste ta hänsyn till elevernas specifika önskemål för att dessa i större 

omfattningen ska välja att aktivt delta. Eleverna lade speciell vikt vid att pedagogerna borde 

arbeta för att främja individanpassad- och könsdelad undervisning. Vidare såg de betygen som 

en viktig drivkraft för att delta, vilket gör mig medveten om vikten av att medvetandegöra 

elever om kriterier och mål för de aktiviteter de förväntas genomföra. Det är viktigt att de 

känner sig förtrogna med vad som krävs av dem för att de ska nå sina betygsmål. Det kommer 

att bli viktigt i min framtida yrkesroll att vid lektionsplanering dra nytta av dessa insikter för 

att skapa den trygghet hos eleverna som är en förutsättning för ett aktivt deltagande. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Fråga 1, Vad tror du elever vill ha ut av idrott och hälsa-undervisning? 

Fråga 2, Hur tror du elever uppfattar undervisningen? 

Fråga 3, Vad tror du elever skulle vilja utöva på undervisningen? 

Fråga 4, Känner du att ni får vara delaktig i valet av undervisningens innehåll?           

               Nej, hur skulle ni kunna göra för att framföra er åsikt? 

               Ja, på vilket sätt? 

Fråga 5, Hur skulle ni kunna göra för att underlätta undervisningen? 

Fråga 6, Hur påverkar undervisningens innehåll eleverna? 

Fråga 7, På vilket sätt skulle läraren kunna motivera eleverna?  

Fråga 8, Hur påverkar miljön i undervisningslokalerna eleverna? 

Fråga 9, Hur påverkas eleverna i valet av aktivitet? 
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Fråga 10, Hur skulle ni elever kunna bidra till en positiv undervisning? 

Fråga 11, Hur skulle idrott och hälsa-undervisningen vara utformad för att fler skulle vilja 

delta? 

 

 

 

 

 


