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ABSTRACT 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar elever med hög frånvaro i 
ämnet idrott och hälsa har om detsamma. Vi som blivande lärare i idrott och hälsa vill få 
en ökad kunskap om hur vi som lärare ska kunna motivera de elever som har hög 
frånvaro i idrott och hälsa på gymnasieskolan. Vår undersökning bygger på intervjuer 
med elever från två gymnasieskolor. Skolorna är av olika storlek men båda ligger i södra 
Sverige. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och har intervjuat åtta elever, fyra 
flickor och fyra pojkar. Anledningen till att vi intervjuat lika många av varje kön är för 
att vi ville undersöka om det fanns några skillnader mellan könen. Samtliga elever vi 
intervjuade går andra året på gymnasieskolan och läser den obligatoriska kursen idrott 
och hälsa A. Resultatet visar att samtliga elever i undersökningen har en bristande 
motivation till idrott och hälsa. Anledningarna till den bristande motivationen skiljer sig 
dock åt, liksom faktorerna som skulle kunna påverka elevernas motivation positivt. 
Intressant med resultatet är att hälften av de intervjuade eleverna egentligen tycker att 
det är roligt med idrott och hälsa, men på grund av situationen runt lektionerna väljer de 
ändå att avstå. I det avslutande diskussionskapitlet lägger vi stor vikt vid vad vi som 
lärare kan göra för att få så många elever som möjligt att känna sig motiverade till idrott 
och hälsa. 
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1 INTRODUKTION 
 

Enligt Lpf 94 är skolans huvuduppgift att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. För att 

dessa kunskaper skall utvecklas är det en stor fördel om eleverna känner motivation 

för ämnet. Idrottsämnets perspektiv har i den senaste läroplanen Lpf 94 förskjutits 

från ett prestations- och färdighetsinriktat synsätt till ett ämne med tydlig 

hälsoinriktning (Utbildningsdepartementet, 1994). Denna förskjutning hoppas vi har 

lett till att ämnet skall motivera fler elever. Motivation är en förutsättning för en god 

kunskapsinhämtning. Ann-Katrin Jacobsson (2000) tar också upp detta och skriver 

att motivation i vardaglig mening handlar om det som driver oss framåt och får oss 

att uträtta saker.  

 

Vi som blivande lärare skall enligt Lpf 94 se till att eleverna blir motiverade 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Vi vill därför undersöka hur eleverna upplever 

motivation gällande ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. Under våra Vfu-perioder 

har vi också märkt att motivationsproblematiken är en av idrottslärarnas svåraste 

uppgifter. Vi hoppas därför att vi genom denna undersökning kan hjälpa våra 

kommande kollegor att hitta vägar så att alla elever känner sig motiverade. 

Förhoppningsvis gör vi också eleverna en tjänst då de genom att aktivt deltaga på 

idrott och hälsa lektionerna får en bra grund för ett livslångt lärande.   

 

En anledningen till att motivationen för idrott och hälsa är så pass viktigt är att fler 

och fler ungdomar lever ett inaktivt liv. Detta kan bero på att användandet av fysisk 

ansträngning har minskat i samhället. Förbättrade kommunikationer, ny teknik, ökad 

automatisering och datorisering gör det möjligt att undvika fysisk aktivitet 

(Engström, 1999). Eftersom dagens ungdomar blir alltmer stillasittande är det ännu 

viktigare att vi som lärare kan motivera dem till att i alla fall vara med på lektionerna 

i idrott och hälsa. Våra förhoppningar är att om eleverna är motiverade för 

undervisningen i idrott och hälsa så kan en effekt bli ett livslångt lärande inom idrott 

och hälsa.  



 4 

 

Genom att undersöka uppfattningarna hos ett antal elever med hög frånvaro, hoppas 

vi få kunskap om hur vi skall gå till väga för att motivera eleverna med hög frånvaro 

till ett aktivt deltagande i idrott och hälsa. I vår undersökning kommer vi även att 

titta på om uppfattningarna skiljer sig mellan pojkar och flickor. 
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2 BAKGRUND 
 

I vår bakgrund börjar vi med att ta upp begreppet motivation. Inom detta avsnitt 

kommer vi att definiera begreppet motivation samt ta upp och definera tre olika 

sorters motivation, inre, yttre och interaktiv. Nästa avsnitt i bakgrunden tar upp 

motivation i skolan, för att sedan komma in på motivation till ämnet idrott och hälsa. 

Avsnittet avslutas sedan med en del som handlar om kön inom idrott och hälsa. 

 

2.1 Motivation 
 

Saul W. Gellerman (1992) menar att motivation är skillnaden mellan att göra allt 

man förmår eller att göra minsta möjliga ansträngning. Han anser därför att 

fokusering och uthållighet är två viktiga delar för motivationen. Vidare menar 

Gellerman att i den verkliga världen handlar motivation om att skaffa sig de bästa 

förutsättningarna för att kunna prestera på toppen av sin individuella förmåga.  

 

Motivation kan också vara relaterat till ett målinriktat beteende. Paul Pintrich och 

Dale Schunk (2002) menar att motivation är den process varigenom målinriktade 

aktiviteter stimuleras och bekräftas. Christer Stensmo (1997) skriver att ordet 

motivation kommer från latinets movere som betyder att röra sig. Han beskriver 

motivation som en process som sätter människan i rörelse. Motivation är kraften som 

ger beteendet energi och riktning mot bestämda mål. Helene Ahl (2004) menar att 

det finns en rad olika definitioner på vad motivation handlar om och många verkar 

överens om att motivation handlar om något som finns inne i individen och som är 

relaterat till handling. Lars-Eric Uneståhl (1986) resonerar på ett liknande sätt som 

Ahl om att motivation handlar om inre processer, men Uneståhl menar även att de 

yttre faktorerna som driver, aktiverar och motiverar handlingar är minst lika viktiga. 
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Nationalencyklopedin definierar motivation på följande sätt:  

 

motivation handlar i vardaglig mening om det som driver oss framåt och får oss att 
uträtta saker; en ”sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter 
igång, upprätthåller och riktar beteende (Nationalencyklopedin, 1994 s. 474).  

 

När vi i vår kommande text använder oss av ordet motivation, menar vi precis som 

nationalencyklopedin att motivation är det som driver oss framåt och får oss att 

uträtta saker. 

 

Pintrich och Schunk (2002) skriver om motivationella aspekter på definitionen av 

motivation. Deras resonemang går ut på att man kommer att anstränga sig mer för att 

nå ett bestämt mål om målet har ett positiv värde för den enskilde individen. 

Ansträngningen ökar också om individen tror på sin förmåga att lyckas med 

uppgiften. Individens självbild i relation till uppgiften blir därmed väsentlig för 

motivationen. Jacobsson (2000) resonerar likt Pintrich och Schunk men använder sig 

av begreppen värdeaspekt och förväntningsaspekt. Med värdeaspekt menar hon hur 

individen värderar uppgiften och vad individen får ut av att utföra uppgiften. Detta 

ger alltså svaret på varför man gör uppgiften. Med förväntningsaspekt menar hon 

individens tro och kontroll på sin egna förmåga i relation till uppgiften. 

 

Stensmo (1997) håller med ovanstående författare om att målet måste ha ett positivt 

värde för att motivationen skall bli så stor som möjligt. Men han tar också upp att 

motivationen kan bli stor då målet är att undvika något. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att en individ tränar för att undvika en ohälsosam livsstil, alltså inte för 

att det är roligt.  

 

I denna uppsats presenteras tre olika typer av motivation, inre-, yttre- och 

interaktiv/prestationsmotivation. I de kommande kapitlen kommer de olika 

motivationstyperna presenteras var och ett för sig. 
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2.1.1 Inre motivation 
 

Stensmo (1997) förklarar inre motivation som behov som skall tillfredställas, känslor 

som skall följas och förmågor som skall utvecklas. Dessa mål finns alltså inne i 

individen. Stensmos tankar bygger på den amerikanska psykologen Abraham 

Maslows (1970) behovshierarki där Maslow skiljer mellan bristbehov och 

utvecklingsbehov. Maslows behovshierarki är uppbyggd som en pyramid med fem 

olika typer av behov. De fyra understa behoven hör till bristbehoven och dessa 

behöver tillfredsställas för människans överlevnad och välbefinnande. Dessa fyra är 

fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kontaktbehov och självhävdelsebehov. De 

fysiologiska behoven är människans behov av till exempel värme, mat och vatten 

medan säkerhetsbehoven måste uppfyllas för att man ska känna sig säker mot faror. 

För att tillfredsställa kontaktbehovet måste människan känna kärlek, visa omsorg och 

känna tillhörighet. Det sista behovet bland bristbehoven är självhävdelse och detta 

uppfylls när en person känner självvärde och när man blir erkänd för den man är. 

Detta kan i sin tur ge status och uppmärksamhet. En människa måste uppfylla de 

behoven som finns underst i pyramiden för att kunna gå vidare till nästa behov. 

Överst i pyramiden finns det Maslow kallar för behov av självförverkligande. Denna 

del hör till utvecklingsbehoven. Dessa behov är individuellt varierande och behöver 

tillfredsställas för att utveckla människans förmågor.  Maslow menade att de som 

nått detta stadium är harmoniska och accepterar sig själva och sina medmänniskor. 

 

Även Edward L. Deci och Richard M. Ryans (1985) tankegångar grundar sig på 

Maslows behovshierarki. De menar att inre motivation baseras på människors 

kompetens och självbestämmande (utvecklingsbehov). Detta orsakar olika beteenden 

som alla syftar till att man vill känna att man kan och klarar sig själv. Resultatet av 

detta blir att man känner intresse och upprymdhet. De skiljer sig dock från Maslow 

då de menar att inre motivation inte har något med de fysiologiska behoven att göra 

(bristbehoven).  
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Olga Dysthe (2003) skriver om kognitivisternas syn på inre motivation. 

Kognitivisternas teori om lärande och tänkande inom psykologiskforskning har varit 

rådande sedan 1970-talet, men bygger på en rationalistisk kunskapssyn med rötterna 

i Descartes och Piaget. Hos dessa ligger tyngdpunkten på den enskilda människans 

rationella förmåga att skaffa sig kunskap genom att förstå och skapa begrepp. Den 

kognitiva inlärningsteorin kommer främst från Piaget och innebär att lärande är en 

aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop 

den med vad de redan vet och om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för 

att den nya förståelsen skall passa in. Kognitivisterna lade alltså stor vikt vid den inre 

motivationen och menar där att barn och ungdomar är naturligt motiverade för att 

lära sig något nytt när de får hålla på med aktiviteter på olika områden. De 

framhåller också den kognitiva konflikten som motivator. Denna innebär att barn 

och ungdomar blir motiverade att lära sig något nytt när de upplever saker som inte 

stämmer med vad de förväntar sig eller har lärt sig tidigare. 

 

2.1.2 Yttre motivation 
 

Med yttre motivation menas att målen finns i den omgivande miljön. Burrhus F 

Skinner och John B Watson var två forskare inom behaviorismen. Dessa två menade 

att känslor, tankar, motiv och så vidare var oåtkomliga för vetenskapliga studier. 

Yttre observerbara beteenden kom istället i fokus för dessa forskare. Det yttre 

beteendet ansågs som ett resultat av det som hände inne i hjärnan och som ansågs 

omöjligt att mäta. Det grundläggande inom behaviorismen var att barnet föddes som 

ett oskrivet blad och att miljön som barnet växer upp i kommer att forma individen. 

Att de yttre faktorerna hade så stor påverkan på människan var motsatsen till det 

biologiska perspektivet som innebär att människans beteenden är styrda av nedärvda 

faktorer, och där miljön anses ha en obetydlig påverkan. (Hassmén och Plate, 2003).  

 

Stensmo (1997) tar upp hur belöningar och bestraffningar verkar som motivation i 

mänskligt beteende. Detta har man framför allt studerat i Skinners beteendeteori 

vilket är en del inom behaviorismen. Inom denna beteendeteori har Skinner studerat 
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hur exempelvis en lärare genom arrangemang i den omgivande miljön kan få 

exempelvis en elev att bete sig målinriktat (önskvärt beteende). För att få någon att 

bete sig målinriktat kan man använda sig av förstärkare. En förstärkare är något som 

har belöningsvärde antingen genom något positivt som tillkommer genom ett visst 

beteende (positiv förstärkning), eller genom något negativt som försvinner (negativ 

förstärkning). Skinner har studerat hur objekt eller händelser i miljön kan verka som 

förstärkare av mänskligt beteende. Belöningar är alltså konsekvenser som ökar 

sannolikheten för ett visst beteende till exempel mat, godis, pengar, privilegier och 

höga betyg. Bestraffningar är konsekvenser som minskar sannolikheten för ett visst 

beteende, till exempel obehag så som anmärkningar, kvarsittning, tråkiga 

arbetsuppgifter och sänkt betyg (Stensmo, 1997). 

 

Även Ahl (2004) resonerar på ett liknande sätt. Ahl förklarar yttre motivation som 

något som andra människor förser en med såsom belöningar och bestraffningar. Ahl 

problematiserar dock ytterligare kring begreppet yttre motivation. Hon menar att 

yttre motivation också borde hänsyfta till beteenden som syftar till att tillfredställa 

(inre) cykliska, fysiologiska behov, så som hunger och törst. Frågan hon 

problematiserar kring är då vart de sociala behoven hamnar, är det något yttre eller 

inre? Frågan visar att begreppet inte är något så tydligt som de verkar. Man kan till 

exempel göra något på grund av yttre motivation (man får betalt för det eller man är 

tvungen), men fortsätter bara för att det är så roligt, eller tvärtom. Dessutom kan det 

finnas hur många kombinationer av yttre och inre motivation som helst, som ibland 

kan dra åt samma håll och ibland åt olika. Ahl visar här att uppdelningen av inre- och 

yttre motivation inte är glasklar som den ser ut att vara. Det finns till exempel fler 

motivationsaspekter och en utav dessa skall vi redogöra för i nästa avsnitt. 
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2.1.3 Interaktiv- och prestationsmotivation 
 

Formas motivationen i ett samspel mellan en situation och en person så kallas 

motivationen interaktiv. En tidig motivationsteori inom den interaktiva motivationen 

är Kurt Lewins fältteori. Denna teori innebär att krafter verkar mot varandra, mot 

olika mål. Resultatet av detta blir att individen hamnar i målkonflikter. 

Individens tidigare upplevelser av bra eller dåliga resultat styr vilken väg man väljer 

i målkonflikten. Det är en kombination av målets värde och förväntan om bra eller 

dåliga resultat som avgör hur stor individens ansträngning blir för att nå målet. 

Individens förväntningar på ett bra resultat är bundet till dess tidigare upplevelser av 

bra eller dåliga resultat samt individens egna upplevda kapacitet i relation till 

uppgiften. Värdet av bra resultat beror på hur viktigt ett mål är för individen            

(Stensmo, 1997). 

 

Stensmo (1997) skriver också att David McClelland likt Lewin anser att erfarenheter 

av bra respektive dåliga resultat är viktiga för motivationen. McClelland nyttjar dock 

ett annat begrepp, prestationsmotivation. Likt Lewin menar han att förväntningar är 

avgörande för individens resultat. Men istället för begreppet värde, använder han sig 

av begreppet krav. Med begreppen krav och förväntningar menar McClelland 

omvärldens krav och förväntningar på individens resultat. Det är dessa krav och 

förväntningar som avgör hur prestationsinriktad en individ blir för att uppnå målet. 

Olikheter i uppfostran och kulturmönster gör att barnen blir olika 

prestationsinriktade. Barn som växer upp med föräldrar som ställer höga krav blir 

ofta mer prestationsinriktade än barn som slipper sådana krav och förväntningar. 

Vidare skriver Stensmo att Atkinson har vidareutvecklat McClellands tankar kring 

prestationsmotivation genom att använda två delar, lusten att ta itu med en uppgift 

och rädslan att misslyckas. När människan skall göra något som skall värderas eller 

betygsättas resonerar hon utifrån möjligheten och lusten att lyckas och möjligheten 

och rädslan att misslyckas. Utifrån detta skapar hon sig sedan en handlingskalkyl att 

utgå ifrån. 
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2.1.4 Motivation i skolan 
 

Skolverkets rapport Självkänslan och skolans vardag (2003) har bland annat 

undersökt elevernas lust att lära i skolan. Denna undersökning har tittat närmare på 

yttre och inre motivation i skolan. Till yttre motivation hör att bli motiverad av små 

belöningar från andra men det framtida värdet av skolan täcker inte helt begreppet 

yttre motivation. Med detta menas att själva värdet att få gå i skolan inte är 

tillräckligt för att bli motiverad. Själva lärandet och behärskandet av något, som 

kännetecknar den inre motivationen, värdesätts inte lika högt som den sociala 

prestige som uppkommer vid bra resultat. Både den inre och yttre motivationen ses 

som starka drivkrafter för att nå bra resultat. Lyckas man dock inte nå de bra 

resultaten, är den yttre mer utsatt. Det som skiljer inre- och yttre motivation vid 

misslyckande är att en person med inre motivation kan ta hjälp av sitt misslyckade 

genom att lära sig hur den skall lyckas nästa gång. Däremot kan en person med yttre 

motivation uppleva ett socialt nederlag vid ett misslyckande, vilket kan slå mot 

självvärderingen i stort. Den inre motivationen, anses av vissa forskare vara mer 

effektiv än den yttre. Dessa forskare anser också att elever ofta väljer den ena 

framför den andra. Men det finns också forskare som hävdar det motsatta. Dessa 

menar att de två olika motivationerna kan komplettera varandra och på så vis göra 

undervisningen mer effektiv (Skolverket: Självkänslan och skolans vardag, 2003). 

Detta är också helt i linje med Ahls (2004) tankar då hon menar att inre och yttre 

motivation inte behöver ha någon tydlig uppdelning utan kan kombineras. 

 

William Glassers (1996) tankar skiljer sig dock från Ahls, då han menar att inget av 

det vi gör sker på grund av det som händer utanför oss själva. Det är det som pågår 

på insidan som ger upphov till allt beteende hos till exempel en elev. En lärares 

viktigaste uppgift är därför att tillgodose elevens inre behov. Om läraren inte lyckas 

med detta kommer eleven inte att arbeta på lärarens lektioner. Glasser menar att 

människan alltid väljer att göra det som för tillfället är mest tillfredställande vilket 

förklarar den inre motivationens påverkan på det människliga beteendet. 
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Även Stensmo (1997) är inne på samma bana då han menar att den inre motivationen 

är viktig för elevernas lärande i skolan. Eleverna jobbar mot olika mål i skolan och 

för att detta arbetssätt skall fungera måste eleverna själva göra målen till sina egna. 

Om målen ägs av eleverna själva ökar lusten att vilja uppnå målen. Lärarens uppgift 

vid detta arbetssätt är att fungera som motivator vilket innebär att läraren ska 

optimera elevernas möjligheter till lärande. Stensmo menar att det är viktigt att 

eleverna får inflytande över sitt eget lärande, genom att vara delaktiga vid 

målsättningen. Elevernas kunskap om deras eget lärande påverkar deras motivation, 

vilket i sin tur kan ge ett effektivt sätt att lära. Pintrich och Schunk (2002) påvisar 

samma tankar som ovanstående författare, men tillägger en annan viktig aspekt, 

könsperspektivet. De menar att flickor och pojkar kan värdera ämnesinnehåll på 

olika sätt. Hur pojkar och flickor är motiverade till olika skolämnen och olika slags 

innehåll inom ämnena har redovisats i många undersökningar, bland annat Pintrich 

och Schunks undersökning. Dessa undersökningar har kommit fram till liknande 

resultat.  Till exempel visar det sig hos gymnasieelever att pojkar är mer positiva och 

motiverade till idrottsämnet än vad flickorna är. Här noterades också att pojkarnas 

inställning var stabil övertid medan flickornas hållning förändrades. 

 

2.2 Idrott och hälsa 
 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp motivation kopplat till ämnet idrott och 

hälsa. Vi har också med ett avsnitt som heter idrott och hälsa och kön, där vi tar upp 

könens uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. 

 

2.2.1 Motivation till idrott och hälsa 
 

Jan-Eric Ekberg och Bodil Erberth (2000) talar om den sanna motivationen (inre 

motivation), motivation för sakens egen skull utan yttre belöning eller press (yttre 

motivation). De skriver vidare att den inre motivationen har avgörande betydelse för 

elevernas inställning till fysisk aktivitet. De elever som går på lektionerna på grund 
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av inre motivation, går till lektionerna för det intresse som lektionerna skapar, de är 

alltså inte tvingade eller pressade att gå. De elever som inte upplever den inre 

motivationen utan går på lektionerna på grund av tvång eller belöningar, får mindre 

motivation för ämnet. Exempel på detta kan vara att eleven springer för att läraren 

säger det eller för att få bra betyg. Läraren har därför en viktig uppgift, då det gäller 

att få eleverna att känna den inre motivationen.  

 

Även Karin Redelius (2004) framhåller att det är en stor fördel om eleverna känner 

en inre motivation och tycker det är roligt med idrott och hälsa. Men Redelius menar 

vidare att det är ett omöjligt uppdrag att få alla elever att känna den inre 

motivationen för idrott och hälsa. Däremot menar hon att alla elever ska få känna 

trygghet och på så sätt utveckla sin inre motivation till ämnet. 

 

Den brittiska forskaren Jeffrey Lake (2001) har gjort en studie som tar upp en annan 

motivationsaspekt. Denna studie visar att elever ofta förknippar idrott och hälsa med 

lagsporter (tävlings) och prestationer (individuella). I studien medverkar ungdomar i 

åldern 16-18 år. Han har där tittat på vad ungdomarna motiveras av i ämnet idrott 

och hälsa. Han menar att de som upplever utmaningar, tävlingar och lagsporter som 

något positivt, attraheras av ämnet idrott och hälsa. Genom detta får de möjligheter 

att utvecklas. Medan de som ogillar lagarbete och tävling har en negativ inställning 

till idrott och hälsa och på så vis stöts bort. De negativt inställda eleverna upplever 

en känsla av oduglighet, frustration, tvunget deltagande och negativ feedback från 

läraren. Denna grupp säger också att de känner sig obekväma, ointresserade av 

ämnet och att de inte har hittat någon passande träningsform för dem själva.     

 

Björn Sandahl (2004) försöker förklara varför lektionerna i idrott och hälsa i Sverige 

till stor del består av det som Lake (2001) benämner som utmaningar, tävlingar och 

lagsporter. Sandahl menar att Riksidrottsförbundets starka ställning inom svensk 

idrott även har haft påverkan på undervisningens innehåll. Sandahl skriver att man 

kan betrakta innehållet i skolans undervisning som ett resultat av en maktkamp 

mellan grupper med olika intressen. De ungdomar som är aktiva inom idrottsrörelsen 
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på fritiden har tagit med sig sitt intresse till skolan och detta har satt sin prägel på 

ämnesinnehållet. När Sandahl i sin studie har granskat ämnet har det visat sig att 

läroplan och kursplan inte direkt har någon inverkan på ämnesinnehållet. Ett tydligt 

exempel på detta är att bollspel, som inte i klarspråk står i kursplan och läroplan, 

dominerar ämnesinnehållet. Redelius (2004) har gjort en studie som handlar om 

elevers uppfattningar till ämnesinnehållet. Även denna studie visar att bollspel är det 

som dominerar lektionerna i idrott och hälsa. 

 

2.2.2  Idrott och hälsa och kön  
 

Kön och könsskillnader har i flera decennier varit ett centralt tema i svensk 

idrottspedagogisk forskning. Den idrottspedagogiska forskningen tog fart på 1970-

talet. Där berördes könsproblematiken huvudsakligen i icke-analytiska termer. Med 

icke-analytiska termer menas att man bara undersökt skillnader mellan könen utan 

att närmare analysera skillnaderna. Under 1990-talet har intresset för köns-, genus- 

och manlighetsforskning ökat markant (Larsson, 2001).  

 

Ett exempel på en studie som gjorde under 1990-talet är Suzanne Söderström och 

Jane Nilsson Gangebiens (1996) studie om pojkars och flickors olika sätt att se på 

idrott. De skriver där att för pojkar är idrott prestation. Likt Sandahl (2004) menar 

Söderström och Nilsson Gangebien att det ofta sätts ett likhetstecken mellan idrott 

och den idrott som bedrivs i skolan. Men Söderström och Nilsson Gangebien menar 

att det framför allt är pojkar som sätter detta likhetstecken. Detta medför att pojkar 

har en tendens att lyfta fram sig själva och sin prestation. Resultatet av detta blir att 

pojkarna kommer ta för sig mer än flickorna rent fysiskt. Vidare menar författarna 

att det är pojkarna som dominerar klassrumssituationerna och det gäller även 

undervisningen i idrott och hälsa. Detta leder till att pojkarnas vilja styr 

ämnesinnehållet på lektionerna och flickorna blir i många fall bara åskådare. För 

flickor menar Söderström och Nilsson Gangebien att idrott är samvaro och det är 

mindre viktigt för flickorna att lyfta fram en särskild prestation. Detta leder i sin tur 

till att flickorna ser sig som en del i verksamheten, medan pojkarna gärna vill visa 
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sin kraft och förmåga att erhålla en viss status i gruppkonstellationen. Larsson (2001) 

menar dock att dessa tankar är stereotyper och menar istället att flickor likväl som 

pojkar kan vara prestationsinriktade och att pojkar likväl som flickor kan vara 

relationsinriktade. Larsson menar också att man istället för att bara titta på skillnader 

mellan könen bör se likheterna mellan könen och istället göra till exempel 

gruppindelningar efter individernas likheter oavsett kön.  Trots detta menar Suzanne 

Lundvall (2004) att de flesta eleverna är nöjda med ämnet. Flickorna beskrivs dock 

som något mer missnöjda än pojkarna. Pojkarna anser sig få inspiration från ämnet 

och känner sig duktigare än flickorna. Flickorna däremot upplever sig oftare som 

dåliga. 

 

Att flickor och pojkar är olika motiverade till ämnesinnehållet ser man också klart 

och tydligt i en undersökning som Charli Eriksson, Therese Johansson, Mikael 

Quennerstedt och Karin Rudsberg (2003) gjort. Denna undersökning visar att flickor 

är betydligt mindre aktiva på idrott och hälsa lektionerna än vad pojkarna är. En 

anledning till detta anger de ämnesinnehållet som ofta är mer tilltalande för pojkarna 

än flickorna. Men de skriver också att det inte bara handlar om vad lektionerna i 

idrott och hälsa fylls med utan även gruppkonstellationer och samvaro. Pojkar får 

dock mer ofta än flickorna sysselsätta sig med de aktiviteter som de tycker bäst om.  

 

Idrottsämnet har i sin fysiska karaktär att ta hänsyn till rent faktiska biologiska 

könsskillnader. Detta skriver Söderström och Nilsson/Gangebien (1996) och menar 

även att de kvinnliga idrottseleverna får lägre betyg i ämnet idrott och hälsa i 

jämförelse med de manliga eleverna. Diskussioner kring könsidentitet är något som 

författarna menar att man borde lyfta fram betydligt mer. Gör man inte detta är 

risken att idrottsämnet bidrar till att bibehålla de rådande könsmönstren. Med detta 

menar de inte de fysiska skillnaderna utan den sociala konstruktionen om vad flickor 

och pojkar bör göra under idrottslektionerna. Enligt den sociala konstruktionen 

menar Söderström och Nilsson/Gangebien att pojkar skall ägna sig åt bollsporter och 

idrottsgrenar där prestation är viktigt. På detta sätt får de visa sin kraft och hävda sig 
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mot andra. Flickorna däremot har enligt den sociala konstruktionen inte behovet av 

att hävda sig mot andra och har enligt författarna en större spridning i sitt ämnesval.  

 

Birgitta Fagrells doktorsavhandling (2000) visar dock att barn redan i en tidig ålder 

har klart för sig vilka idrotter flickor respektive pojkar bör hålla på med. I 

avhandlingen har barn i sex-sjuårsåldern genom att se på bilder fått tala om vilken 

idrott de tror att det andra könet skulle vilja utföra. Flickorna menade att pojkarna 

nog gärna skulle utöva hockey, fotboll och tyngdlyftning. Medan pojkarna trodde att 

flickorna gärna utövade ridning, dans och konståkning. 

 

Håkan Larsson (2004) problematiserar kring att även idrottslärare ofta tror sig veta 

vilka idrotter som pojkar respektive flickor gillar. Hans studie visar dock att det är 

svårt att urskilja särskilda pojk- respektive flickidrotter. Hans intervjuer med elever 

visar till exempel att många pojkar inte tycker om fotboll och att faktiskt ingen av 

flickorna anger dans som en favoritsysselsättning. Hans studie visar också att olika 

klasser könsmärker olika idrotter. Larsson skriver också att det är svårt att få en bra 

helhetsbild om vad pojkar och flickor tycker om sam- respektive särundervisning. En 

del tycker bättre om särundervisning medan andra hellre föredrar samundervisning, 

detta gäller så väl pojkar som flickor.  
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3 PROBLEM  
 

Det huvudsakliga syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar elever 

med hög frånvaro i idrott och hälsa har om ämnet. Vi som blivande lärare i idrott och 

hälsa vill få en ökad kunskap om hur vi som lärare ska kunna motivera de elever som 

har hög frånvaro i idrott och hälsa på gymnasieskolan. I vår studie kommer vi även 

att titta om det finns någon skillnad i pojkar och flickors uppfattningar.  

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Vilka är elevernas uppfattningar om sin nuvarande motivation för ett deltagande i 

ämnet? 

• Vilka uppfattningar har eleverna om de faktorer som skulle kunna påverka 

motivationen positivt? 

• Skiljer sig pojkar och flickors uppfattningar? 
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4 METOD 
 

Vår undersökning bygger på intervjuer med elever från två gymnasieskolor. Intervju 

är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Med intervjuer menar 

man vanligtvis sådana som är personliga i den mening att intervjuaren träffar 

intervjupersonen och genomför intervjun (Patel & Davidsson, 2003). Vi kommer att 

använda oss av kvalitativa intervjuer som enligt Steinar Kvale (1997) är en kraftfull 

metod som används för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin 

situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. 

 

4.1 Undersökningsgrupp 
 

I vår undersökning utgår vi från gymnasieskolan och har där intervjuat elever som 

läser den obligatoriska kursen Idrott och hälsa A. Samtliga elever som ingår i 

undersökningen går andra året på gymnasiet. För att underlaget inte skulle bli för 

litet i undersökningen, valde vi två gymnasieskolor. Eleverna vi intervjuat kommer 

från två olika gymnasieskolor i södra Sverige. Valet av just dessa skolor är dels av 

praktiska skäl samt att vi vill ha en skola i en större stad och en i en mindre stad. Vi 

vill ha en större och en mindre stad därför att eleverna i de olika skolorna kan ha 

olika erfarenheter och social miljö. Skola ett är belägen i en kommun med cirka 

60 000 invånare och har en gymnasieskola med cirka 1000 elever. Skola två är 

belägen i en mindre kommun med cirka 14 000 invånare och 800 elever.  Eleverna 

som deltar i undersökningen är tillfrågade av deras lärare då de har en hög frånvaro 

från idrott och hälsa undervisningen. Med hög frånvaro menar vi att man har mer är 

50 procents frånvaro. Sammanlagt har vi intervjuat åtta elever från de två skolorna, 

två pojkar och två flickor från vardera skola. Sammanlagt tillfrågades elva elever 

men tre elever avböjde.  

 
 
 
 



 19 

4.2 Val av metod 
 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale (1997) är syftet med 

kvalitativa intervjuer att förstå ämnen från den intervjuades egen erfarenhet. Den 

kvalitativa intervjun kan till sin struktur likna ett vardagligt samtal, men är tekniskt 

sett ett halvstrukturerat samtal. Med det menas att intervjun varken är ett öppet 

samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Vi valde att använda oss av denna 

metod då vi ville undersöka uppfattningar hos elever med hög frånvaro i ämnet idrott 

och hälsa. Denna metod passade bäst då elevernas uppfattningar ofta grundar sig på 

tidigare erfarenheter. Metodvalet grundar sig också på att vi vill att eleverna i 

undersökningen skall kunna svara fritt utan att känna sig låsta eller begränsade till 

fasta svarsalternativ. Denna typ av intervju gjorde att vi kunde ställa följdfrågor för 

att bättre förstå elevernas uppfattningar kring frågorna. 

 

Innan intervjuerna genomfördes fastställdes en intervjuguide (se bilaga), som utgick 

från vårt syfte och våra frågeställningar. Enligt Kvale (1997) skall intervjuguiden 

koncentrera sig till vissa teman. Under intervjuerna har vi inte slaviskt gått efter 

guiden utan ibland ställt frågor utanför guiden men inom samma tema. Enligt Kvale 

vilar det på intervjuarens omdöme och känslighet att avgöra hur strikt man skall följa 

guiden. Detta gör att våra intervjuer har en låg grad av standardisering. Runa Patel 

och Bo Davidsson (2003) menar att en intervju med hög standardisering skall ha 

samma frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Genom en låg grad av 

standardisering kan vi på ett bra sätt följa upp våra frågor med följdfrågor. På detta 

sätt kan vi få ytterligare djup i intervjuerna. Vår intervjuguide är uppbyggd efter det 

som Patel och Davidsson (2003) kallar ”tratt-tekniken”. Denna teknik innebär att vi 

börjar med stora öppna frågor för att sedan gå in på mer specifika. Denna teknik 

använde vi för att våra huvudfrågor bygger på elevernas personliga erfarenheter och 

kan upplevas som känsliga frågor.  

 

 



 20 

4.3 Genomförande 
 

Innan vi fastställde vår intervjuguide genomförde vi två pilotstudier för att se om 

frågorna uppfattades på det sätt som vi hade tänkt oss. Patel och Davidsson (2003) 

menar att det är viktigt att genomföra en pilotstudie före intervjuerna. Detta för att 

kontrollera om frågorna är formulerade på ett sätt som är förståeligt.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer diskuterade vi hur vi bäst skulle lägga upp våra 

intervjuer. Alternativen vi diskuterade var om intervjuerna skulle genomföras med 

två intervjuare och en elev. Fördelen med detta skulle kunna vara att en av 

intervjuarna skulle kunna föra anteckningar och observera elevens kroppsspråk. 

Nackdelen med detta skulle kunna vara att eleven hamnar i ett underläge. Dels då vi 

är äldre, intresserade av ämnet och kommer i ett överläge genom att vara två mot en. 

Risken med detta skulle kunna vara att eleven sluter sig och inte ger öppna ärliga 

svar. Vi valde därför att genomföra intervjuerna med en intervjuare och en elev. För 

att ytterligare få eleverna att öppna sig, gjorde vi en uppdelning där eleverna blev 

intervjuade av en person av samma kön. Detta val grundar sig framför allt på att 

intervjufrågorna kan upplevas som känsliga.  

 

Innan intervjuerna klargjorde vi vårt syfte för eleverna. Det är enligt Annika Lantz 

(2007) mycket viktigt att man innan själva intervjun startar, gör klart för 

intervjupersonen vad uppgiften innebär. Enligt Lantz är det annars ingen ide att börja 

en intervju. Innan intervjun startade tog vi även upp att vi arbetar konfidentiellt 

vilket enligt Kvale (1997) betyder att privat data som kan identifiera 

intervjupersonerna inte kommer redovisas. Vi har i våra intervjuer använt oss av 

bandspelare och frågade därför eleverna om det gick bra att vi spelade in dem. Kvale 

(1997) menar att fördelarna med bandspelare är att intervjuaren kan koncentrera sig 

på ämnet och slipper föra anteckningar.  
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Våra intervjuer genomfördes i enskilda rum där intervjuare och elev kunde prata 

ostört. Lantz (2007) skriver att den rumsliga utformningens betydelse för det sociala 

samspelet än så länge är ett ganska outforskat område. Men rummet bör vara skyddat 

från störande moment, olika rum kan också hindra eller tillåta kommunikation. Vi 

försökte därför undvika att sitta i till exempel lärarrum och istället försöka hitta 

neutrala platser. Intervjuerna ägde rum under elevernas lektionstid i idrott och hälsa 

och pågick i ca 30-45 minuter  

 

4.4 Analys av datainsamling 
 

Kvale (1997) menar att en bra start på analysen av datainsamlingen är att skriva ut 

intervjusamtalet. Genom utskrifterna struktureras intervjusamtalet i en form som 

lämpar sig för närmare analys. Han menar att man på detta sätt får en bättre 

överblick över materialet. Efter intervjuerna började vi därför med att skriva ut 

intervjuerna, för att som Kvale påpekar få en bättre överblick över materialet.  

 

Utifrån våra utskrifter hittade vi sedan olika teman kopplade till våra frågeställningar 

i problemavsnittet. Detta är också enligt Kvale (1997) den vanligaste formen av 

dataanalys vid en intervju.  För att kunna urskilja de olika temana eller kategorierna i 

utskrifterna använde vi oss av färgkodning. Med det menar vi att vi färglade de olika 

temana för att lättare kunna hitta samband mellan de olika intervjuerna. Genom att 

göra på detta sätt kunde vi även urskilja underrubriker till de olika temana. Denna 

analysmetod har även hjälpt oss att hitta citat inom de olika temana. Patel och 

Davidsson (2003) menar att kvalitativa bearbetningar ofta är en text där citat från 

intervjuer varvas med egna kommentarer eller tolkningar. De påpekar dock vikten av 

att man har en välavvägd balans mellan citat och kommenterande text. Vid samtliga 

citat använder vi oss av fingerade namn. Genom detta kan samtliga personer vara 

anonyma men man ser ändå vilken person som sagt vad.  
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4.5 Metodkritik och felkällor 
 

Kvale (1997) problematiserar kring tillförlitlighet och giltighet eller validitet och 

reliabilitet som det också kallas. Kvale förklarar dessa vetenskapliga termer genom 

att man till exempel kan säga att resultatet inte är tillförlitligt då de skapats genom 

ledande frågor eller resultatet är ogiltigt då det bygger på subjektiva tolkningar. 

Tillförlitligheten bör vid kvalitativa intervjuer ses mot bakgrund av den unika 

situationen som råder vid undersökningstillfället (Patel & Davidsson, 2003). Våra 

intervjuer har en hög grad av tillförlitlighet om man ställer den mot den unika 

situation som rådde vid intervjutillfället. För att öka kvaliteten på underökningen 

förklarade vi för respondenterna vad vårt syfte med intervjun var. Genom att 

klargöra detta får förhoppningsvis respondenterna en insikt i vad vi avser att mäta. 

För att ytterligare öka kvaliteten gjordes två pilotundersökningar för att se att inte 

frågorna tolkades helt annorlunda mot syftet med undersökningen. 

 

Utifrån svaren från våra intervjuer har vi tolkat och analyserat svaren. Genom våra 

tolkningar har vi sett samband och dragit slutsatser. Vi är medvetna om att detta inte 

är problemfritt då våra tolkningar kan bygga på våra tidigare erfarenheter. Detta kan 

medföra att våra tolkningar kan tolkas annorlunda av någon annan. Patel och 

Davidsson (2003) menar att både intervjuare och respondent kan göra tolkningsfel. 

Respondenten kan tolka frågorna fel och intervjuaren kan tolka svaren utifrån sina 

erfarenheter och tidigare kunskaper.  För att ändå få en så hög grad av 

tillförlitligheten som möjligt har vi tolkat utskrifterna enskilt innan en gemensam 

tolkning gjordes. Kvale (1997) menar att man genom att vara fler som tolkar kan 

man få en mer objektiv analys av materialet.  
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5 RESULTAT 
 

I det här kapitlet är avsikten att redovisa resultatet utifrån våra intervjuer. Resultatet 

kommer att redovisas i teman som utgår från syftet. Vi kommer i denna resultatdel 

besvara de frågeställningar som vi använt oss av för att uppnå vårt syfte med 

undersökningen. Vi använder oss här av fingerade namn på eleverna för att se vem 

som sagt citaten. Namnen vi använder är: Alva, Björn, Cissi, David, Eva, Fredrik, 

Greta och Hans.  

 

5.1  Elevernas nuvarande motivation  
 

Samtliga elever i vår undersökning har en bristande motivation till idrott och hälsa. 

Anledningarna till den bristande motivationen skiljer sig dock mellan eleverna. Det 

visade sig dock att hälften av eleverna egentligen skulle vilja vara med och tycker 

det är roligt med idrott och hälsa. Men att de på grund av olika anledningar väljer att 

avstå från idrott och hälsa lektionerna. Den andra hälften av eleverna har ingen 

motivation för idrott och hälsa vare sig i skolan eller på fritiden. En elev uttrycker 

sin motivation till ämnet på följande sätt: 

 

 Äh, idrott suger, varför ska jag vara med på någonting som inte intresserar mig över 
huvud taget? (Hans)   

 

Bland hela undersökningsgruppen var det tre elever som inte bara hade bristande 

motivation till idrott och hälsa utan även till skolans övriga ämnen.  

 

5.1.1 Elevernas anledningar till hög frånvaro i idrott och hälsa 
 

De olika anledningarna som hindrade eleverna från att känna motivation till ämnet, 

kommer vi att redogöra för i detta avsnitt. Eleverna angav ofta flera anledningar till 

sin höga frånvaro från ämnet. Här nedan har vi kategoriserat de olika anledningarna.  
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5.1.1.1 Ämnet och undervisningens innehåll 

 

Ämnesinnehållet är något som samtliga elever tar upp som en anledning till hög 

frånvaro. Eleverna har dock olika anledningar till varför de tycker att 

ämnesinnehållet inte tilltalar dem. Hälften av eleverna menar att ämnet innehåller för 

mycket lekar och några av eleverna menar att bollspel tar upp alldeles för mycket av 

lektionsinnehållet. Vilka bollspel som det är för mycket av skiljer sig dock mellan 

eleverna. En elev anger också att uteaktiviteterna, så som orientering, inte tilltalar 

denna. En av eleverna som inte anser att ämnesinnehållet tilltalar denna uttrycker sig 

på följande sätt: 

 

På mellanstadiet var det bara en massa jäkla lekar och på högstadiet var det 90 % 
bollsport. Nu på gymnasiet trodde jag det skulle bli något nytt. Men istället har det 
varit en blandning av lekar och bollsport, och det är jag så jävla less på. (David) 

 
5.1.1.2 Sociala samspel 

 

Eleverna angav många sociala skäl som anledning till sin höga frånvaro. Exempel på 

detta kan vara klassens sammansättning och problem i omklädningsrummet. Flera 

elever anger klassens sammansättning som en anledning till sin höga frånvaro. Bland 

annat menar en flicka att de tillfälliga klassammansättningarna, som finns under 

idrott och hälsa lektionerna, skapar en otrygg känsla. Hon tycker det är jobbigt att 

utöva fysisk aktivitet med dem som hon endast träffar under lektionerna i idrott och 

hälsa. 

 

En annan flicka uttrycker också problematiken med klassammansättningen, då hon 

menar att pojkarna och flickorna i klassen inte fungerar ihop. Som ett exempel på 

detta anger hon bollspel, där pojkarna fryser ut flickorna genom att inte passa dem. 

En pojke är inne på samma bana men ser istället flickorna i klassen som det stora 

problemet då han menar att flickorna är gnälliga och klagar på allt. Ytterligare en 

pojke ser flickorna som det stora problemet och säger: 
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Tjejerna är så himla anti hela tiden. De gnäller istället för att bara köra det de är 
tillsagda att göra. (Björn) 

 
 

Andra anledningar som hamnar under sociala skäl är förhållandet till lärare och 

klasskamrater. En flicka anger här att anledningen till hennes höga frånvaro är att 

hon har svårt att lita på sin lärare i idrott och hälsa. Detta beror på att hon under 

tidigare skolår haft en lärare i idrott och hälsa som tog på eleverna. Lärarens 

uppförande skapade obehag som gjorde att flickan slutade vara med. Hon menar att 

hon efter denna händelse aldrig ”kommit igång” på idrott och hälsa lektionerna fast 

att hon idag har en annan lärare i idrott och hälsa. 

 

En pojke har problem med närhet till sina klasskamrater. Han menar att lekar där 

eleverna rör vid varandra medför en olustig känsla för honom. Samma elev uppger 

tillitsövningar som ett problem inom ämnet: 

 

Vi hade en övning där man skulle gå runt med en bindel runt ögonen och så skulle en 
annan leda en och så skulle man lita på den andra. Nej, det var ingen stor hit. Jag fick 
en så olustig känsla då och kunde inte slappna av. (Björn) 

 
Flera elever tar upp problematiken kring dusch och omklädning. En flicka anger att 

hon inte vill visa sin kropp då hon har problem med eksem. På grund av detta hoppar 

hon helt över lektionerna i idrott och hälsa. Två andra flickor tar också upp att det är 

äckligt i duschen vilket gör att de helst inte vill bli svettiga på lektionerna. Även en 

pojke upplever duscharna som ett problem. Men han tycker att de är de andra 

eleverna som han byter om med som är det stora problemet: 

 

Jag har lite fobi sen jag var liten att jag inte klarar av att duscha med andra killar. Jag 
tycker det känns äckligt att de skall kolla in en, ja, visst det är normalt, men jag 
klarar inte av att kolla på andra killar, så jag tycker inte att de ska kolla på mig. Jag 
testade en gång men då så stod liksom vissa i klassen och pissade i duschen och 
äcklade sig och det var liksom droppen. (Fredrik)  
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5.1.1.3 Egenskaper hos eleven själv  

 

En del av eleverna vi intervjuat upplever lektionerna i idrott och hälsa som alldeles 

för enkla medan andra upplever lektionerna som för tuffa. Båda anledningarna leder 

till att eleverna tycker det är tråkigt på lektionerna i idrott och hälsa och struntar 

därför i att komma på lektionerna. Två elever anser att lektionerna inte ger dem 

någon utmaning då de är för enkla. De ser helt enkelt ingen anledning till att byta om 

då de inte ens blir ansträngda: 

 

Det känns bara så onödigt att byta om då man egentligen behöver byta om när man 
inte ens blir svettig, när vi bara kör sådana där fjantiga lekar hela tiden. (Alva) 

 
En annan elev upplever däremot att lektionerna kan vara för svåra. Resultatet av de 

svåra lektionerna blir att eleven upplever stress och avstår då hellre från lektionen. 

En flicka upplever också lektionerna som svåra. Men detta beror främst på att hon 

upplever klasskamraterna som så mycket duktigare än sig själv: 

 

Jag tycker det är obehagligt att vara med då alla andra är så duktiga. De flesta har 
hållit på med någon sport och så blir det kanske bollsport och så då nej, då vill man 
inte vara med. (Cissi) 

 
En majoritet av eleverna anger att de vid för svåra uppgifter ger upp rätt så fort. De 

säger att de kanske skulle försöka men säger också att kan man inte så vill man inte.  

 

Några av de intervjuade eleverna tar upp lathet och glömska som anledningar till sin 

höga frånvaro. Med detta menar de att de helt enkelt inte orkar vara med eller att de 

ofta glömmer kläderna hemma. Flera elever säger att de innan de går till skolan 

känner att de inte orkar vara med på idrotten och därför ”glömmer” man kläderna 

hemma.  En elev anger också att då man vet att det blir något tråkigt på lektionerna 

så ”glömmer” man kläderna hemma.  

 

Några av eleverna menar också att det är jobbigt att bära med sig idrottskläderna och 

att det därför är lätt att låta dem vara kvar hemma. En elev tar till exempel upp att det 

är så jobbigt att både bära med sig dator och idrottskläder. En flicka menar också att 
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det är så drygt att sminka om sig igen efter lektionerna och låter därför bli att vara 

med på lektionerna: 

 
Jag har inte lust att stanna 30 minuter efter att vi slutat och sminka mig och så, man 
har ju liksom annat för sig en fredagseftermiddag. (Greta) 

 

Andra egenskaper som eleverna tog upp var sjuklighet och upplevelse av stress 

genom lektionens placering på dagen. En elev menar att det är stressande att ha idrott 

och hälsa på en fredagseftermiddag när man bara vill hem.  

 

5.2 Positiv påverkan på motivationen 
 

I detta avsnitt behandlar vi de faktorer som eleverna menar skulle inverka positivt på 

deras motivation till ämnet idrott och hälsa. Liksom i förra avsnittet har vi 

kategoriserat in de olika faktorerna under rubriker.  

 

5.2.1 Ämnets och undervisningens innehåll 
 

Eleverna hade många synpunkter på ämnesinnehållet i dagsläget, men inte fullt lika 

många idéer om vilket ämnesinnehåll som skulle få dem mer motiverade. Det 

ämnesinnehåll som eleverna tar upp som motivationshöjare skiljer sig väldigt 

mycket mellan eleverna.  Två elever önskar att lektionerna innehöll mer intensiv 

träning. De säger att de vill bli riktigt svettiga och känna att de tränat på riktigt. 

Andra elever säger tvärtemot att de istället önskar mer lugn träning så som simning 

och stavgång. En elev anser att en variation av dessa ämnesinnehåll vore att föredra.  

 

Elevernas tankar skiljer sig även åt när det gäller att ha praktiskt eller teoretiskt 

ämnesinnehåll. Vissa menar bestämt att de inte vill ha någon teori då de menar att 

idrott och hälsa är ett praktiskt ämne. Andra vill gärna ha mer teoretiska inslag och 

menar att den teori de haft har varit väldigt intressant. En elev menar också att en 

blandning av praktik och teori är att föredra: 
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Jag skulle vilja ha en blandning av teori och praktik. Alltså om vi gör en övning så 
kan han (läraren) berätta vad det är vi tränar och hur träningen påverkar oss och så 
där. Så en blandning skall det vara. (Eva) 

 

5.2.2 Klassens sammansättning 
 

Eleverna har olika tankar på hur klasserna ska se ut för att deras motivation skall 

höjas. Majoriteten av eleverna vill dock ha lektionerna i idrott och hälsa i en stor 

klass. De menar då att det är lättare att prestera utan att få känslan av att någon tittar 

på en. I en stor grupp anser de att de blir en i mängden. En annan fördel med stor 

klass är enligt eleverna att det går att genomföra fler aktiviteter. Elevernas tankar 

kring sam- eller särundervisning skiljer sig dock. Vissa vill ha kvar den blandning 

som de har idag och menar att samhörigheten är det viktigaste. En flicka som anser 

att en blandning är det bästa menar att killarna tillför en tuffhet i bollspelen som 

skulle gå förlorad om de bara var en grupp med tjejer. Andra menar att en 

uppdelning mellan könen vore önskvärt: 

 

Om det var uppdelat så skulle ju killarna kunna få köra lite hårdare för killar klarar ju 
mer än tjejer. (Björn) 

 
Jag tycker att tjejerna för sig hade varit bättre, då hade jag nog varit mer aktiv. (Eva) 

 

5.2.3 Kärnämne  
 

Samtliga elever menar att de hade blivit mer motiverade till idrott och hälsa om det 

hade varit ett kärnämne. Eleverna anser att ämnet skulle bli viktigare och att de då 

skulle gå in mer för det. Några elever anser att det redan nu borde vara ett kärnämne, 

då de innerst inne vet att det är viktigt att ta hand om sin hälsa.  

  

Jag tror jag skulle satsa mer om det var ett kärnämne. Betyget blir ju liksom viktigare 
då. (Greta) 
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5.2.4 Övriga faktorer 
 

Enstaka elever tog också upp andra anledningar som skulle kunna göra dem 

motiverade. Detta var till exempel att någon annan packade deras väska så att de 

verkligen fick med sig idrottskläderna. Om man flyttade lektionen så att man slapp 

stressa efteråt menar en tjej att hon skulle bli mer motiverad. En annan tjej menar att 

hon blivit mer motiverad om lektionen låg på någon annan dag och tid än fredag 

eftermiddag. Ett önskemål från henne var att ha idrott på morgonen med god tid 

efteråt att göra sig i ordning. Man skulle då enligt henne bara behöva sminka sig lite 

innan man gick till skolan och göra resten av sminkningen efter idrott och hälsa 

lektionen. De elever som i föregående avsnitt tog upp omklädningsrummen som ett 

problem, menar att om de fått ett eget omklädningsrum att byta om i så hade det 

problemet varit löst.  

 

5.2.5 Lärarens uppgift som motivator 
 

Resultatet visar att alla elever utom en upplever att läraren försöker motivera dem till 

ett aktivt deltagande i idrott och hälsa. Eleverna anger en rad olika sätt som lärarna 

använder sig av för att försöka få eleverna motiverade. Exempel på detta är, tjat, 

peppning, lockning med höga betyg och tips på träningsmoment. 

 

Eleverna har bestämda åsikter om hur de tycker att en lärare skall vara för att 

motivera dem. Samtliga elever är överens om att läraren bör vara glad och öppen för 

att kunna ha en bra dialog med eleverna. De anser att dialogen mellan lärare och elev 

är viktig. Detta bland annat för att kunna diskutera fram alternativa aktiviteter för de 

elever som inte blir motiverade av den ”vanliga” undervisningen i idrott och hälsa. 

Men samtidigt säger några av eleverna att en lärare också måste vara lite sträng för 

att de skall bli motiverade: 

 

Jag tycker väl att en lärare ska vara ganska sträng men inte för sträng utan lite snäll 
liksom och peppa på. (Cissi) 
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En majoritet av eleverna tar också upp betydelsen av att läraren låter eleverna vara 

med och bestämma. Eleverna vill ha inflytande på undervisningen för att de skall bli 

motiverade. En elev anser också att han måste få göra det han vill för att han skall bli 

motiverad. 

 

5.3 Jämförelse mellan pojkar och flickors uppfattningar 
 

Resultatet visar framförallt många likheter mellan pojkar och flickors uppfattningar 

kring motivation till ämnet idrott och hälsa. Dessa likheter ser man framförallt på 

elevernas tankar kring ämnesinnehållet. Både pojkar och flickor menar att det är för 

mycket bollspel och lek. Även pojkarna och flickornas tankar kring problematiken 

med omklädningsrum och duschar stämmer överens. Eleverna hade många tankar 

kring lärarens uppgift som motivator, det gick dock inte att urskilja några skillnader i 

pojkar och flickors tankar. Ytterliggare en likhet mellan könen är att båda anser att 

de skulle bli mer motiverade om idrott och hälsa var ett kärnämne. 

 
Trots att resultatet visade mestadels likheter mellan könen fanns det några skillnader. 

En skillnad är att flickorna är mer positiva till sär- och teoriundervisning än vad 

pojkarna är. Ytterligare en skillnad är att pojkarna vill ha mer prestationsinriktad 

undervisning med intensiv träning.  
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6 DISKUSSION 
 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka uppfattningar elever med hög frånvaro i 

idrott och hälsa har om ämnet. En av idrottslärarnas svåraste uppgifter är att få med 

sig alla elever. Vi som blivande idrottslärare ville därför få en ökad kunskap om hur 

vi ska kunna motivera elever med en hög frånvaro i idrott och hälsa. Vi har genom 

intervjuerna med eleverna fått mycket intressanta svar som väckt tankar hos oss om 

hur man skulle kunna motivera dessa elever. I denna diskussion kommer vi främst 

att diskutera våra huvudfrågor, som handlar om elevernas nuvarande motivation och 

vilka faktorer som skulle kunna påverka deras motivation positivt. 

 

6.1 Idrott och hälsa är inget för oss 
 

I detta stycke kommer vi att diskutera elevernas uppfattningar om sin nuvarande 

motivation och anledningarna till den bristande motivationen.  Eftersom vi har 

intervjuat elever med hög frånvaro har vi dragit slutsatsen att de har bristande 

motivation. Detta eftersom vi definierar motivation som det som driver oss framåt 

och får oss att uträtta saker. Det som är intressant att titta på är av vilka anledningar 

eleverna har bristande motivation. Som resultatet visar skiljer sig dessa anledningar 

åt mellan eleverna. Men det som gör resultatet extra intressant att titta på är att 

hälften av eleverna som vi intervjuat egentligen tycker att det är roligt med idrott och 

hälsa, men på grund av situationen runt lektionerna i idrott och hälsa väljer de ändå 

att avstå. Man kan bland annat se att dessa elever har en bristande interaktiv 

motivation då de inte motiveras av situationen som undervisningen i idrott och hälsa 

erbjuder.  

 

Eleverna har angett en rad olika anledningar till sin höga frånvaro i idrott och hälsa. 

De olika anledningarna har bidragit till att eleverna varken känner inre-, yttre-, 

interaktiv- eller prestationsmotivation. Exempelvis visar elevernas missnöje med 

ämnesinnehållet att deras behov inte tillfredställs, vilket bland annat leder till en 

bristande inre motivation. Stensmo (1997) menar att behov måste tillfredställas för 
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att man skall kunna utveckla sina förmågor och på så sätt känna inre motivation. 

Några av eleverna anger också sociala skäl som en anledning till att de inte deltar. 

Detta kan man koppla till Maslows (1970) behovshierarki, där bristbehoven måste 

tillfredställas för att kunna gå vidare till utvecklingsbehoven. De elever som deltog i 

undersökningen kanske inte uppfyllde alla bristbehoven så som säkerhetsbehov, 

kontaktbehov och självhävdelsebehov. Är inte dessa behov uppfyllda kan eleverna 

känna sig otrygga och idrott och hälsa blir därmed kanske inte det som eleverna 

prioriterar först. 

 

Anledningarna visar också att betygen inte är en tillräckligt stark yttre motivator. 

Belöningen man får genom ett bra betyg eller bestraffningen man får genom ett 

dåligt betyg hjälper inte dessa elever till att få en yttre motivation. Betyget i idrott 

och hälsa tas inte på allvar av dessa elever då de vet att de kan stryka betyget i sitt 

slutbetyg.  Gemensamt för några av de intervjuade eleverna är att de har dåliga 

erfarenheter av tidigare idrott och hälsa undervisning. Dessa erfarenheter gör att de 

väljer att inte deltaga, Stensmo (1997) skriver att detta enligt Lewins 

motivationsteori kallas för målkonflikt, där tidigare upplevelser styr vilken väg man 

väljer.  

 

6.2 Idrott och hälsa kan bli något för oss 
 

I detta stycke kommer vi att diskutera kring elevernas uppfattningar om de faktorer 

som skulle kunna påverka deras motivation positivt. Vi kommer även att diskutera 

kring alternativa lösningar för att få elever med bristande motivation i idrott och 

hälsa motiverade till ämnet. Avslutningsvis diskuterar vi betydelsen av klassens 

sammansättning. 

 

De flesta eleverna hade en uppfattning om vilka faktorer som skulle kunna påverka 

deras motivation positivt. Dessa faktorer var bland annat ändring av ämnesinnehåll, 

klassens sammansättning och om ämnet vore ett kärnämne.  
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De flesta problemen som eleverna tog upp är problem som vi tror att läraren/skolan 

kan lösa. Samliga elever är ju tillexempel missnöjda med ämnesinnehållet. Detta 

problem är något som vi lärare kan lösa genom individualisera undervisningen. 

Genom att individualisera undervisningen kan man lättare fokusera på individens 

intressen och utgå från dessa. Men vi är också medvetna om att individualisera inom 

idrott och hälsa är problematiskt då mycket av aktiviteterna bygger på samarbete och 

kräver att flera personer deltar. Dessutom har vi även en kursplan att följa, där vissa 

moment måste genomföras. Men vi tror ändå att en individualisering kan ske i större 

grad än i dagens skola. Tanken vi har är att eleverna skall jobba mot gemensamma 

mål, men vägarna för att nå målet kan se olika ut. Genom att arbeta på detta sätt 

hoppas vi att eleverna får sina behov tillfredställda och kan utveckla sina förmågor, 

det som Stensmo (1997) kallar inre motivation. Våra förhoppningar som lärare är att 

eleverna ska finna en inre motivation till idrott och hälsa undervisningen och inte 

endast gå till lektionerna för att få ett betyg. Vi håller med Ekberg och Erberth 

(2000) om att eleverna som går på lektionerna på grund av tvång eller belöningar får 

en lägre grad av motivation än de elever med inre motivation. 

 

Vi är dock medvetna om att alla elever inte kan känna den inre motivationen för 

ämnet. Alla elever kan självklart inte ha den inre motivationen för idrott och hälsa, 

liksom att alla elever inte har den inre motivationen för skolans alla övriga ämnen. 

Vi håller med Redelius (2004) om att det är ett omöjligt uppdrag att få alla elever att 

känna den inre motivationen för idrott och hälsa. Vi håller också med Redelius när 

hon menar att även om alla elever inte känner den inre motivationen för idrott och 

hälsa, så ska alla få känna en tryggheten som på sikt kan leda till att eleverna kan 

utveckla en inre motivation.  

 

De elever som saknar den inre motivationen vill vi ändå fånga upp. Enda sättet att 

fånga upp dessa elever är kanske genom yttre motivation i form av betyg. De elever 

som vi intervjuat har inte haft ämnet som kärnämne, men menade att de skulle känna 

sig mer motiverade om ämnet var ett kärnämne. De menar då att betyget skulle 

kännas mer viktigt. Därför glädjer det oss blivande idrottslärare att ämnet i dagsläget 
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blivit ett kärnämne för de elever som går i gymnasiets första årskurs. Våra 

förhoppningar är att de elever som från början går till lektionerna i idrott och hälsa 

med hjälp av den yttre motivationen på sikt kan få en inre motivation genom att de 

känner ämnets betydelse för sin egen hälsa och för ett livslångt lärande.  

 

6.2.1 Klassens sammansättning 
 

Många elever har angett sociala problem som anledning till deras bristande 

motivation. Dessa problem grundade sig i vår undersökning oftast på klassens 

sammansättning. Problemen som eleverna tog upp var exempelvis att klassens 

individer hade så olika mål med undervisningen i idrott och hälsa. Vissa elever vill 

ha en prestationsinriktad undervisning, medan andra elever upplevde de 

prestationsinriktade eleverna som ett problem. Vårt resultat visade att det framförallt 

var pojkarna som var prestationsinriktade, vissa flickor upplevde detta som ett 

problem. En flicka menade dock att det var bra att pojkarna var prestationsinriktade, 

det blev då mer fart i till exempelvis bollspel. Just denna problematik har lett till att 

diskussionen om sam- eller säridrott är en ständig diskussion inom ämnet idrott och 

hälsa. Vi skulle dock vilja lösa detta genom att istället för att se på könet, se på 

individen och låta denna välja att tillhöra en motion- eller prestationsgrupp. Dessa 

två grupper skulle jobba mot samma mål men på olika sätt. På detta sätt skulle både 

”prestationseleverna” och ”motionseleverna” ingå i en grupp som var mer homogen. 

Detta skulle förhoppningsvis leda till att gruppen mer vill använda sig av likartade 

vägar för att nå målen. Tanken med denna indelning är att båda grupperna skall 

kunna nå högsta betyg, det handlar alltså inte om någon nivågruppering utan om att 

bilda grupper där eleverna känner sig ”hemma”. En fördel med detta är att elever 

som är vana idrottare bland annat kan få köra på i ett tuffare tempo. Medan de som 

är ovana idrottare kan få ta det i sin takt, utan att bli stressade av de som redan kan. 

En nackdel med denna indelning kan vara att den ena gruppen får mer ”status”, 

vilket kan leda till att man ofrivilligt väljer en grupp för att få status. En annan 

nackdel kan vara att grupperna får en tydlig könsskillnad. Vi håller med Larsson 

(2001) som menar att uppdelningen mellan könen är en gammal stereotyp som 

bygger på att pojkar är prestationsinriktade och flickor mer relationsinriktade. Våra 
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tankar får också stöd av Larsson som menar att en till exempel gruppindelningar bör 

ske efter individernas likheter oavsett kön. Prestations- och motionsindelning löser 

självklart inte alla problem inom ämnet idrott och hälsa, men vi anser att det är en 

bra början om alla känner trygghet i sin grupp. Detta förslag kan ge motivation till de 

elever som har bristande motivation på grund av ämnesinnehållet och klassens 

sammansättning. Ett motivationsproblem som fortfarande kvarstår och som inte löser 

sig med denna metod är problematiken kring ombyte och dusch tillsammans med 

andra. Detta problem är unikt för idrottsämnet och svårlöst eftersom alla elever inte 

kan få ett eget omklädningsrum. Våra förhoppningar är att man genom dialoger med 

eleverna kan få reda på vilka elever som verkligen upplever ombyte/dusch som ett 

stort problem. Är problemet med ombyte/dusch så stort att man hellre väljer att avstå 

från undervisningen än att byta om med andra är vår förhoppning att skolans lokaler 

tillåter att dessa elever kan få ett eget omklädningsrum.  

 

6.3 Slutsats 
 

Vår studie visade att samtliga elever inom studien hade en bristande motivation för 

ämnet idrott och hälsa. Anledningarna till den bristande motivationen skilde sig 

mellan eleverna. Hälften av undersökningsgruppen uppgav dock att de egentligen 

tyckte att ämnet idrott och hälsa var roligt, men på grund av situationen runt 

lektionerna i idrott och hälsa valde de att ändå avstå. Elevernas olika anledningar har 

bidragit till att ingen av eleverna känner inre-, yttre-, interaktiv- eller 

prestationsmotivation.  Eleverna anger dock en rad olika faktorer som skulle kunna 

få dem att bli motiverade till ämnet idrott och hälsa. Detta visar att det ändå finns en 

möjlighet att få dessa elever motiverade. Vi har genom denna uppsats insett att en 

del i vårt uppdrag som blivande idrottslärare är att genom kommunikation med 

eleverna, hitta vägar så att alla elever kan känna sig motiverade till lektionerna i 

idrott och hälsa. Ett arbetssätt som skulle kunna gynna fler elever är dels en mer 

individanpassad undervisning, men även en klassammansättning där eleverna får 

välja om de vill ingå i en prestations- eller motionsgrupp. Genom dessa arbetssätt är 
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vår förhoppning att så många elever som möjligt skall känna motivation för ämnet 

idrott och hälsa. 
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BILAGA 1 
 

 
Intervjuguide  
 
Hur ser din fritid ut? 
 
Vad är din inställning till motion/idrott på fritiden? 
 
Kan du berätta lite om hur du ser på ämnet idrott och hälsa? 
 
Vad tycker du bäst inom ämnet? 
 
Vad tycker du sämst om inom ämnet? 
 
Vad gör ni oftast på lektionerna och hur tilltalar detta dig? 
 
Skulle din motivation förändras om lektionsinnehållet var annorlunda och i så fall hur? 
 
Vilket arbetssätt föredrar du under idrott och hälsa lektionerna? teori eller praktik? 
Varför? 
 
Skulle din motivation förändrats om idrott och hälsa var ett kärnämne och i så fall hur? 
Utveckla! 
 
Har din motivation till idrott och hälsa förändrats under din skolgång och i så fall hur? 
Om nej, utveckla.  
 
Av vilken anledning deltar du inte på idrott och hälsa lektionerna? 
 
Vad skulle kunna få dig motiverad till ett aktivt deltagande på idrott och hälsa 
lektionerna? 
 
Försöker din lärare motivera dig till ett aktivt deltagande och i så fall hur? 
 
Av din erfarenhet, hur ska en lärare vara för att få eleverna motiverade på en lektion, 
från början till slut? 
 
På vilket sätt skulle gruppkonstellationen kunna påverka din motivation? Stor- liten 
grupp, sam- eller särundervisning? 
 
Hur upplever du din omgivande miljö som faktor för motivation i ämnet? (Till exempel 
storlek på hall, omklädningsrum, tillgång till material, avstånd till övriga lokaler, stress 
och så vidare). 
 


