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Sammanfattning	

Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka årskurs 8-elevers inställning till ämnet idrott 

och hälsa. 

Frågeställningar	
• Vad motiverar eleverna att delta på idrottslektionerna? 

• Varför är en del elever omotiverade att delta på idrottslektionerna?  

Metod	
Denna studie är en kvalitativ studie. Jag har intervjuat fem elever i årskurs 8, som 

svarade på frågor rörande deras motivation till ämnet idrott och hälsa.  

Resultat	
Resultaten visar att eleverna som är motiverade till att idrotta i skolan finner idrotten 

meningsfull, men också att idrottens moment i skolan är begripliga och hanterbara 

utifrån ett KASAM-perspektiv. Detta påvisas bland annat genom att vissa elever är 

medvetna om vad idrott och hälsa har för positiva effekter på hälsan. Vidare framgår 

det att elever som idrottar på fritiden har högre motivation till idrottsämnet. I 

resultatet framgår även en motsägelse. Vissa elever tycker inte ämnet idrott och hälsa 

är roligt och ser ingen anledning till att vara delaktiga i undervisningen, mera än för 

betyget. Dessa elever kan sakna delar av meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet utifrån ett KASAM-perspektiv.  

Slutsats	
Motiverade elever karaktäriseras av att ha en idrottsbakgrund på fritiden. Skolans 

uppdrag är att nå alla elever och för att uppnå detta måste även omotiverade elever 

involveras i undervisningen. Det kan ske genom att de får påverka innehållet i 

undervisningen, att de får möjlighet att röra sig på sin egen färdighetsnivå vid 

individanpassad studiemiljö och att de får stimulans exempelvis genom positiv 

återkoppling från läraren. 
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1	Inledning	
Motivation som begrepp är brett och har olika betydelser. En definition av motivation 

är viljan och synsättet att verkställa en handling (www.rf.se).  Willi Railo beskriver 

motivation som en persons benägenhet att arbeta för ett mål (1972 s.88). Motivet till 

studiens inriktning grundar sig på egna erfarenheter att det råder delade meningar i en 

klass om ämnet idrott och hälsa. Många är omotiverade till ämnet och deltar inte på 

idrottslektionerna medan andra ser fram emot en idrottslektion och presterar maximalt 

på lektionen. 

Intresset för studien trädde fram under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där 

jag som lärarstudent uppmärksammade problemet och kunde se att många elever var 

omotiverade under idrottslektionerna. Jag har funderat kring elevernas inställning till 

ämnet idrott och hälsa och på vilka sätt det går att förändra deras motivation. Vidare 

ligger det i intresse att se elevernas egna tankar kring detta, och vad som skiljer de 

motiverade från de omotiverade eleverna. Dessa funderingar är grunden till varför jag 

velat genomföra denna undersökning. 

2	Bakgrund	

2.1	Idrott	och	hälsa	
Varför är det då viktigt med idrott och hälsa? ”Vill du ha klokare ungar – skicka dem 

till idrottsplatsen” (www.rf.se). Matti Bergström från Riksidrottsförbundet menar att 

om man är fysisk aktiv förbättras inlärningsförmågan både för barn och vuxna 

(www.rf.se). Fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet är många, för att nämna 

några: ”Ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, 

ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för 

belastningsskador” (www.rf.se).	

Människor som är fysiskt aktiva inom någon idrott eller motionerar regelbundet säger 

ofta att de mår bra och känner sig vitala. Fysisk aktivitet har alltså även en viktig roll i 

förebyggandet och behandlingen av olika livsstilssjukdomar, oavsett i vilken ålder en 

person befinner sig. (Faskunger J. 2011 s.12)  
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2.2	Elevernas	inställning	
I en studie från skolverket (Eriksson et al. 2003) redovisas bland annat elevernas 

inställning till ämnet idrott och hälsa, där skolelever i årskurs 9 svarat på enkätfrågor 

vad gäller ämnet och deras inställning. Studien visar att endast cirka 20 procent deltar 

mer eller mindre på idrottslektionerna för att få ett betyg i ämnet. 55 procent av 

eleverna ser fram emot idrottslektionerna och cirka 60 procent av eleverna instämde i 

att det är viktigt att införskaffa sig kunskaper om ämnet för att ha en hälsosam livsstil 

(Eriksson et al, 2003). Detta innebär att en ganska stor andel elever inte verkar 

uppskatta idrottsämnet.  

Lundquist-Wanneberg (2004) poängterar att flera undersökningar visar att dagens 

skolbarn blivit ”latare” och orkar mindre än tidigare generationer.  

I en rapport med titeln ”Student Voices- What middle and high school students have to 

say” har forskare intervjuat elever i en amerikansk skola om vad de anser om ämnet 

idrott och hälsa. I rapporten betonade elever med en positiv syn på ämnet bland annat 

betydelsen av att röra på sig samtidigt som de upplevde det som roligt att tävla mot 

klasskamraterna. Mindre motiverade elever hade en annorlunda syn och menade att 

ämnet idrott och hälsa saknar variation. Vidare upplevde eleverna det påfrestande att 

duscha och byta om efter lektionen (Couturier m. fl., 2005).  

2.3	Motivation	
Larsson (2007) nämner att undervisningen i skolan ofta är anpassad till de som är 

aktiva inom föreningsidrotter. Lärarens uppgift att motivera intresserade elever kan 

anses som enklare då dessa individer besitter förkunskaper och ett intresse för fysisk 

aktivitet. 

Annerstedt (2007) menar däremot att motivation kan väckas hos eleverna när de 

lyckas inom den fysiska aktiviteten. Carlgren & Marton (2002) styrker detta då de 

påpekar att det finns undersökningar som visar att om eleverna får sysselsätta sig med 

något de anser vara roligt och intressant så ökas deras motivation (Ibid, s.56).  

 

Ericson och Elofsson (2007) har gjort ett examensarbete med titeln ”Idrott suger”. De 

har undersökt vad som kan ligga till grund för att vissa elever är omotiverade till 

ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar bland annat att eleverna anser att det är för 

mycket bollsport i idrottsundervisningen. En annan anledning var att eleverna inte var 
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nöjda med lärarens upplägg och att lektioner upprepades. Eleverna nämnde att deras 

motivation skulle öka om de fick möjlighet att vara med och påverka upplägget av 

undervisningen. 

En studie av Ntoumanis (2001) visar att idrott har en viktig funktion för att öka en 

individs hälsa. Idrott kan skapa positiva attityder till motion och främja 

hälsorelaterade idrottsprogram. Dessa förutsättningar kan ha begränsad framgång om 

eleverna inte är motiverade att delta aktivt på sina idrottslektioner.  

Ntoumanis (2001) undersökte i sin studie en rad olika motivationsfaktorer som 

föreslagits av Vallerand (1997) som handlade om sociala-, psykologiska faktorer och 

andra typer av motivation. I studien deltog 424 elever från England i åldern 14-16 år. 

Eleverna svarade på enkäter som omfattade bland annat mätning av kooperativt 

lärande, elevens egna önskemål, elevens upplevda kompetens, inre-, yttre och 

amotivation och upplevd fysisk ansträngning till fysisk aktivitet. Resultatet visar att 

upplevd kompetens har betydelse för motivationen. Elevernas inre motivation var 

relaterad till en positiv inställning till idrottsämnet, medan yttre motivation och 

amotivation kan ge negativa konsekvenser för motivation. 

2.4	Lärare	och	eleven	
”Children don`t have their treatment managed. They learn to manage themselves.” 

Svensk översättning: Barnen blir inte styrda till sitt handlade, de lär sig själva att 

handla (Stenberg, 2007, s 67.). Citatet kastar ljus på hur man kan fånga elevers 

intresse. Stenberg (2007) skriver om ”didaktik-pedagogikens” grundval som beskriver 

hur man kan gå till väga som lärare för att främja elevernas tillvaro.  

Stenberg (2007) påpekar att det är pedagogens uppgift att hitta ett tillvägagångssätt i 

sitt ledarskap som ska leda till att barnen själva utvecklas harmoniskt och själva lära 

sig att använda sina resurser, men även att kunna hantera och kompensera sina 

svagheter. Vidare nämner Stenberg vikten av att utforma en positiv inlärningssituation 

och upplevelse av meningsfullhet. Hur läraren förhåller sig till sina elever har stor 

betydelse för elevernas utveckling och inlärning, speciellt elever som är negativt 

inställda till skolan.  

 

Stenberg (2007, s. 67-68) nämner i sin bok fyra stycken grundbehov som är kopplade 

till psykomotorisk pedagogik för alla barn. Dessa är: 
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1. Att bli bemött med respekt och känna att man ”är någon”. Eleven och läraren har 

båda ansvar för lektionens innehåll.  

2. Att känna närkontakt (i ord, handling och beröring).  

3. Att få möjlighet till rörelseaktivitet på egen nivå och på egna villkor.  

4. Att få stimulans som ger utlopp för fantasi och kreativitet”  

Dessa pedagogiska och psykologiska tankegångar ligger till grund för utformningen 

av ”rolighetsgympan”, vilket är ett upplägg som följer en fast struktur men som 

samtidigt ger eleverna en känsla av frihet. Den skapar motivation och lust att lära 

(Stenberg, 2007, s 68).  

I linje med Stenbergs (2007) resonemang menar Standage och Treasure (2002) att ett 

samspel mellan lärare och elev kan föda fram motivation. Författarnas studie visar att 

uppgiftsinriktad ledarskap i kombination med fokuserade elever och ökad självbild 

förhoppningsvis leder till en självupplevd motivation i ämnet idrott och hälsa. 

Resultatet visar att positiv feedback från läraren kan tolkas som den största inre 

motivationsfaktorn hos eleverna (Standage och Treasure, 2002).  

 

Koka och Hein (2003) förklarar att lärandemiljön kan vara avgörande för elevernas 

synsätt och inställning. Eleverna kan exempelvis uppfatta miljön som antingen 

utmanande eller inte tillräckligt tillfredställande. Därför är läraren en mycket viktig 

stöttepelare. Lärarens uppgift är att bland annat ge eleverna positiv respons som är 

stimulerande i den inlärningsmiljö de befinner sig. 

3	Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka årkurs 8-elevers inställning till ämnet idrott 

och hälsa. 

3.1	Frågeställningar	
• Vad motiverar eleverna att delta på idrottslektionerna? 

• Varför är en del elever omotiverade att delta på idrottslektionerna? 
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Teoretiska	begrepp  

Studien tar utgångspunkt i motivationsfaktorerna inre och yttre motivation samt 

KASAM-begreppet. 

”KASAM” står för ”känslan av sammanhang” som Antonovsky (2009) beskriver i sin 

bok. Han förknippar KASAM med tre centrala komponenter, bergriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som har med motivation att göra (Antonovsky, 

2009). 

3.2	Motivation		
Faskunger (2001) förklarar att engagemang är avgörande för motivationen. 

Författaren betonar att man måste prioritera saker och ting för att kunna uppnå en viss 

nivå av motivation. När en person är engagerad lyfts aktiviteten fram och detta 

utvecklar förhoppningsvis en vilja och en ambition.  

 

Larsson (2007) talar om två tongivande värden till barns val att idrotta. Dessa två 

värden är egenvärde respektive investeringsvärde. Barn idrottar således av olika 

anledningar i association med dessa två värden. Ett vanligt svar på frågan varför barn 

idrottar kan oftast vara att det är ”kul”. Den präglas inte av något specifikt som skapar 

meningsfullhet utan är i sig roligt. Detta är vad Larsson (2007) menar är idrottens 

egenvärde. Vidare kan andra uppleva idrotten meningsfull av andra skäl. Ett barn kan 

idrotta för att återhämta sig från en skada, förbättras i någon idrott eller för att må 

bättre. Sådana värden som ligger utanför själva verksamheten kan skapa motivation 

och kallas för idrottens investeringsvärden (Larsson, 2007).  

Motivation har i de flesta fall visat sig vara en bidragande faktor till goda resultat vid 

idrottssammanhang, vilket gör att motivation får en central roll när man talar om 

idrott (Vallerand, 1997). Vallerand (1997) presenterar tre typer av motivation i sin 

socialpsykologiska motivationsmodell. Den ena typen är inre motivation. Denna typ 

av motivation associeras med en persons egen vilja att idrotta för sin egen skull. 

Samtidigt som det är roligt att idrotta och har ett syfte att stimulera, utgår det från en 

inre motivation. Den andra typen är yttre motivation. Yttre motivation innebär att en 

person idrottar för att uppnå ett mål. Det handlar här om yttre faktorer som inverkar 

på en själv. Att träna för att återhämta sig från en skada kan i sig vara tråkigt, men 

målet att bli frisk och kunna återgå till den riktiga träningen skapar här en yttre 
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motivation (Vallerand, 1997). Den tredje typen av motivation är amotivation. 

Författaren definierar amotivation som frånvaron av motivation. En person utgår 

varken från inre–, eller yttre motivation. 

3.3	Känsla	av	sammanhang	–	KASAM	
Antonovsky (2009) skriver i ”Hälsans mysterium”, om känslan av sammanhang, 

”KASAM”. Han nämner tre centrala komponenter som beskriver ”KASAM” ur olika 

synvinklar, vilka hjälper oss uppnå en känsla av sammanhang i tillvaron: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet hjälper oss förstå olika situationer. Exempelvis ligger ett ansvar hos 

lärarna att forma begriplighet för eleverna. Detta görs till exempel genom att läraren 

delger information om vad lektionerna handlar om och innehåller för att på så sätt 

skapa begriplighet för eleverna. Detta innebär att hög begriplighet hos eleverna ger 

goda möjligheter till att lektionerna uppfyller sina mål. 

Hanterbarhet innebär att man har resurser för att klara utmaningar man möts av. Detta 

kan vara i form av verktyg eller redskap som hjälper oss att hantera olika problem. 

Resurser kan även innebära att det finns personer som stöd och att man får hjälp.  

Meningsfullhet menar Antonovksy (2009) formas av de erfarenheter man får under 

livet genom olika situationer vi tar oss igenom. Meningsfullhet innebär en slags 

förväntan på livet samtidigt som de situationer man möter känns utmanande och 

intressanta. 

4	Metod	
Den här studien har en kvalitativ ansats och av det skälet använder jag mig av 

intervjuer som datainsamlingsmetod. 

4.1	Kvalitativ	metod	
En kvalitativ studies huvudsyfte är att förstå bakomliggande faktorer till ett problem 

genom att studera beteende och utmärkande egenskaper hos individerna som 

undersöks. Denna studie har inte för avsikt att mäta effekter i siffror och framställa 

resultaten i diagram. I en kvalitativ studie ska man som forskare försöka sätta sig in i 

hur människor tycker och tänker om problemet som ligger i fokus (Bryman, 2011).  
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Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur elever motiveras till 

idrottslektionerna i skolan, vilket är anledningen till att jag valt intervjuer som metod. 

På så vis kan jag genom personliga möten ställa frågor och få svar på det min 

undersökning avser att belysa (Kvale & Brinkman 2014).  

 

Studien innefattar en halvstrukturerad intervju, som innebär att den är planerad och 

flexibel. Denna metod innebär att forskaren har fritt utrymme i ordningsföljden av 

intervjufrågorna för att kunna erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld och 

själv tolka intervjupersonernas svar (Kvale, 2009). Detta medför att intervjuaren själv 

kan anpassa frågorna efter varje enskild elev för att få så uttömmande svar som 

möjligt. 

4.2	Urval	
Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval som innebär att valet av 

undersökningsplats baserades utifrån geografisk tillgänglighet på en skola som jag 

tidigare är bekant med.  

Jag intervjuade 5 elever i årskurs 8. Dessa fördelades på tre pojkar och två flickor. 

Som jag tidigare nämnt, är jag bekant med skolan sedan tidigare vilket gjorde att jag 

hade förkunskaper angående elevernas attityder och synsätt till ämnet idrott och hälsa. 

Jag fick även feedback från ansvarig idrottslärare som informerade om elevernas 

inställning till ämnet utifrån sin egen upplevelse men också baserat på elevernas 

betyg. På så sätt kunde jag, utifrån mina erfarenheter av eleverna sammanflätat med 

lärarens råd, ta ställning till elevernas motivation till ämnet. Detta var till hjälp när jag 

skapade ett urval av motiverade och omotiverade elever. 

4.3	Genomförande	
Innan jag genomförde intervjuerna hade jag tagit kontakt med ansvarig idrottslärare 

för att få ett godkännande för att intervjua eleverna. Eftersom eleverna skulle 

behandlas anonymt  bedömde jag till en början att jag kunde avstå från ett 

godkännande från elevernas föräldrar. Eleverna jag valde att intervjua fick naturligtvis 

själva bestämma om de ville intervjuas eller inte.  

 

Det ska dock understrykas att utfallet av intervjuerna enbart ska användas till denna 

studie. Intervjuerna utfördes i grupp i ett enskilt rum så att eleverna inte skulle störas 
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av andra elever men även känna tilltro till mig som intervjuare.  

 

Innan jag påbörjade intervjuerna med eleverna informerade jag om syftet med min 

undersökning och min avsikt med att spela in svaren. Kvale (2009) påpekar att 

avsikten med att spela in intervjun är att inte gå miste om värdefull information. Jag 

utgick från teman där jag innan intervjun gick igenom forskningsfrågorna och 

studiens syfte med eleverna. (Kvale, 2009) 

 

Jag valde att intervjua eleverna gruppvis för att de skulle känna sig mer avslappnade 

och för att förhoppningsvis få mer utförliga svar. Jag ställde även följdfrågor för att få 

djup i svaren. Jag valde att byta ordning på vem som skulle svara först på frågorna för 

att undvika att elevernas svar skulle bli påverkade av varandra. Det ställdes totalt 8 

stycken frågor till varje elev plus eventuella följdfrågor. Sammanlagt tog hela 

intervjun 75 minuter.  

4.4	Försökspersonerna	–	de	intervjuade	eleverna		
Eleverna 1-3 betraktas som motiverade elever i min undersökning.  

Elev 1 spelar fotboll och har växt upp med denna bollsport under nästan hela sitt liv. 

Eleven brukar spela med vänner på fritiden men ingår även i ett lag. Eleven har även 

provat på andra bollsporter men valt att satsa på fotbollen.  

 

Elev 2 anser att idrott är en viktig del av livet. Eleven dansar ”streetdance” på fritiden 

och går i gymnastik. Denna elev har gått i gymnastik sedan den var väldigt liten och 

ser detta som en del av sin vardag. Det senaste två åren har eleven gått i streetdance 

och trivs mycket bra med det.  

Elev 3 går i fotboll och innebandy. Eleven har växt upp med vänner som också gillar 

dessa sporter och på så sätt fått ett intresse för det.  

 

Elev 4 och 5 betraktas som omotiverade elever och saknar båda idrottsbakgrund. 

 

Elev 4 anser inte idrott som viktigt och ser ingen mening med idrott medan elev 5 

spelade handboll som väldigt liten på ”lek” nivå där man lekte mer än att man utförde 

den riktiga sporten. Eleven fortsatte inte med sporten och känner sig idag osäker 

under idrottslektionerna i skolan. 
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4.5	Databearbetning	
Alla svar från intervjuerna transkriberades efter att intervjuerna färdigställts. Eftersom 

jag använder mig av mina frågeställningar i resultatdelen, transkriberade jag utefter 

frågeställningarna för att underlätta vid redovisning av elevernas svar. Förutom att 

databearbetningen blev enklare av att göra på så vis, skapar det även struktur och 

underlättar för läsaren att förstå vad eleverna tycker och tänker. Efter utförd 

transkribering och efter att uppsatsen blivit godkänt kommer det insamlade materialet 

att raderas. 

4.6	Tillförlitlighetsfrågor	
Reliabiliteten i denna studie stärks då jag använde samma frågeformulär med åtta 

frågor för varje intervjuperson. Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet, vilket är 

av vikt när man ska styrka sin vetenskapliga studie. En hög reliabilitet fås då en eller 

flera personer återskapar samma studie och resultatet samt slutsatsen av studien blir 

densamma. En hög reliabilitet fås således av att man efter varje gång har återskapat 

studien får samma resultat. (Bryman, 2002) 

Validiteten av en studie bedömer studiens verklighetsförankring, det vill säga om det 

resultat studien genererat hänger ihop med verkligheten eller inte. (Bryman, 2002)  

Jag ville säkerställa val och formulering av frågor. Jag valde att intervjua en kamrat 

till mig som fick möjligheten att agera som testperson. Kamraten svarade på 

intervjufrågorna och gav mig därefter direkt feedback. Detta gav mig möjlighet att 

revidera en del formuleringar som till en början varit lite otydliga. Under intervjun 

antecknade jag svaren eleverna gav, samtidigt som jag spelade in hela intervjun. Detta 

var för min egen del så att jag inte skulle förlora värdefull information för studien, 

men stärker även studiens tillförlitlighet. 

4.7	Etiska	aspekter	
När jag skrev intervjufrågorna och utförde intervjuerna utgick jag från de 

forskningsetiska principerna som är uppbyggda efter fyra huvudkrav:  

- informationskravet innebär att forskaren informerar den intervjuade om den aktuella 

undersökningen. Det ingår i informationskravet att deltagarna själva har rätten att 

delta och själv dra sig ur, när som helst (Bryman, 2009).  

- samtyckeskravet innebär hänsynstagande till deltagarnas egna rätt till att delta. Är 

deltagarna minderåriga kan föräldrarna godkännande krävas (Bryman, 2009). 
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- konfidentialitetskravet har i beredskap att på bästa möjliga sätt som forskare ta 

hänsyn till deltagarnas konfidentialitet. Alltså hålla undersökningspersonernas 

identitet anonymt (Bryman, 2009). 

- nyttjandeskravet innebär att alla uppgifter om de intervjuade som tas med endast får 

användas i forskningens ändamål och inte vidare behandlas (Bryman, 2009). 

 

Jag utgick ifrån dessa huvudkrav och utgick därmed från den etiska principen att man 

ska ”göra gott”. Därför är eleverna anonyma och används endast till denna studie. 

Eleverna gav ett muntligt samtyckte, efter att jag informerat om syftet med 

undersökningen och hur den är uppbyggd. De fick även information om 

konfidentialitet om vem som kommer få tillgång till svaren och uppgifterna (Kvale 

2009, s.87-89).  
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5	Resultat	
Eftersom jag valt att intervjua både motiverade och omotiverade elever till ämnet 

idrott och hälsa kommer resultat att delas in i dessa kategorier. Jag har tidigare 

berättat att eleverna 1-3 betraktas som motiverade och 4-5 som omotiverade. 

5.1	Motiverade	elever	
Jag startade intervjun med att fråga eleverna vad de anser om ämnet idrott och hälsa i 

skolan. Samtliga motiverade elever talade om att de hade en positiv attityd till ämnet 

eftersom de bland annat får tävla mot kamrater i olika sporter och grenar. De talade 

även om att idrotten innebär fysisk ansträngning som gör att de själva upplever 

idrotten som givande. De deltar gärna på idrotten eftersom de har fysiska aktiviteter 

utanför skolan och ser idrott som lönsamt.  

En av de motiverade eleverna svarade däremot att idrotten är rolig framförallt när det 

är innebandy och fotboll.  

Elev 1 ”det är roligt att ha idrott eftersom vi spelar innebandy och fotboll” 

Dessa sporter tränar eleven på fritiden också.  Samtliga motiverade elever talade även 

om att det är viktigt med idrott eftersom de rör på kroppen. De hade även positiv 

inställning till övriga ämnen men ansåg att idrotten var mer intressant eftersom de fick 

möjligheten att röra på sig, vilket de anser är viktigt. Elev 2 svarade att det är viktigt 

att visa sina kunskaper på idrotten för att kunna uppnå ett högt betyg.  

Elev 2 ”Läraren tittar ju på en hela tiden, och om man vill ha det högsta betyget 

måste man ju visa upp sig” 

Elev 3 anser att idrott är viktigt för hälsan men att de teoretiska ämnena i skolan också 

är viktiga eftersom de kan ses som mer betydelsefulla i framtiden om man exempelvis 

väljer att studera vidare på något universitet.  

Elev 3 ”Idrott i sig är viktigt, man får ju en bättre hälsa i att vara aktiv på idrotten. 

Men om man vill plugga vidare senare så är ju även matte engelska och svenska 

viktigt” 
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Majoriteten av de motiverade eleverna resonerade kring att idrotten var viktig för 

hälsans skull. De talade även om att idrott som ämne är viktigt i skolan eftersom de 

inte får motion i de övriga ämnena. Dock var samtliga elever noga med att påpeka att 

de övriga kärnämnena var minst lika viktiga. 

5.2	Omotiverade	elever	
Dessa elevers svar på frågan angående tankar om idrotten i skolan var annorlunda. De 

berättade att ett av skälen till att idrotten upplevs som mer eller mindre negativ är att 

man måste ta med sig gympakläder vid idrottstillfällena. De talade även om att 

idrottslärarens brist på hänsyn kan påverka eftersom denne väljer att exempelvis lägga 

in fotboll under lektionspasset fast dessa omotiverade elever inte trivs med den 

sporten. De påpekar att deras syn på idrotten skulle kunna vara annorlunda om läraren 

väljer att vara mer lyhörd och låter dem vara en del av lektionen och få möjlighet att 

påverka. De omotiverade eleverna talar även om att idrottsläraren väljer att dela in 

dem i könsdelade grupper vid vissa tillfällen. Detta anser de är positivt eftersom de 

upplever att de vågar ta för sig mer vid de tillfällena utan att uppleva idrottslektionen 

som negativ. 

Elev 4 nämner att man måste vara med på idrotten för att kunna få ett betyg, vilket 

denne anser är viktigt. 

Elev 4 ”Man måste ju vara med på idrotten för att få ett betyg om man inte får ett 

betyg får man inte heller något slutbetyg” 

Elev 5 inflikar och talar om att det är påfrestande att göra olika aktiviteter när man 

inte är bekant med dem eller ser sig själv som mindre bra på dem. Att behöva bli 

svettig och duscha var också ett problem som nämndes under intervjuerna. 

Elev 5 ”Jag tycker det är jobbigt att ha övningar jag inte kan och måste ändå vara 

med och sen behöva duscha” 

De omotiverade eleverna nämnde att det var ansträngande att behöva byta om till 

gympakläder, duscha och därefter byta om igen. Drivkraften hos dessa omotiverade 

elever är framförallt målet att kunna få ett betyg i ämnet idrott och hälsa. Elev 4 ansåg 

att idrottslektionerna bör schemaläggas antingen i början eller i slutet av skoldagen 

eftersom det upplevs som oangenämt att ha ämnet mitt under dagen. Skälet till detta 

var att eleven hade större möjlighet att gå hem och duscha i sådana fall.  
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Elev 4 ”Det är skönare att ha gympan på morgonen eller på slutet av skoldagen för 

om det är sista lektionen kan man gå hem o duscha” 

Avslutningsvis säger elev 5 ”varför ska vi ens ha idrott i skolan, det är ändå bara 

tråkigt och onödigt”. Elev 4 inflikar och talar om att denne inte heller ser något syfte 

med idrottsämnet.  

Elev 4 ”egentligen så behöver man ju inte idrott i skolan senare, liksom man behöver 

ju inte t.ex. kunna hjula på universitet” 

6	Analys	och	Diskussion		
Syftet med min studie, som tidigare nämnts, var att undersöka elevernas inställning 

till ämnet idrott och hälsa. Jag använde dessa frågeställningar för att besvara mitt 

syfte: 

- vad motiverar eleverna att delta på idrottslektionerna? 

- varför är en del elever omotiverade att delta på idrottslektionerna?  

 

Under intervjuerna har eleverna fått svara på frågor. Nedan besvaras och diskuteras 

frågeställningarna under två rubriker.  

7.1	Vad	som	motiverar	eleverna	till	att	delta	på	idrottslektionerna	
Larsson (2007) har nämnt att elever som tar för sig under idrottslektionerna är de 

elever som dominerar och har exempelvis en idrottsbakgrund. De omotiverade 

eleverna som inte trivs med upplägget av idrottslektionerna har härmed en liten chans 

att påverka idrottslektionerna. Jag anser att lärarens roll är avgörande eftersom de kan 

balansera upplägget och därmed inkludera de omotiverade eleverna, även detta stödjer 

Larsson (2007).  

 

En av de motiverade eleverna påpekar att idrotten upplevs som en extra träning utöver 

idrottsaktiviteterna som sker på fritiden. Larsson (2007) förklarar detta som en 

investering då eleven upplever idrotten som glädjerik och värdefull. Eleven ser 

idrotten som en investering för sin fritidsaktivitet och utgår från yttre motivationen 

enligt Vallerand (1997), vilket innebär att eleven ser att satsning i idrottslektionerna 

förhoppningsvis leder till ett högre betyg i slutändan.  
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Elev 4 som är en omotiverad elev talade om att denne inte ser ett syfte med 

idrottslektionerna. Eleven är negativ inställd till ämnet då den saknar intresse och 

anser att den inte är tillräckligt bekant med de flesta sportaktiviteter. Eleven saknar 

motivation bortsett från faktorn att närvaro krävs för att uppnå ett godkänt betyg. 

Eleven skulle kunna stämma in på amotivation då eleven inte finner vare sig något 

egenvärde eller investering i ämnet idrott och hälsa. (Vallerand, 1997) 

Elev 4 ”Man måste ju vara med på idrotten för att få ett betyg om man inte får ett 

betyg får man inte heller något slutbetyg” 

Stenberg (2007) förklarar att elever bör få möjlighet att agera på egen hand istället för 

att bli lotsade till agerande. Jag anser att de motiverade och omotiverade eleverna bör 

få chans att påverka upplägget av undervisningen för att de ska kunna bli en 

gemensam del av den. De ska även få chans att uppnå syftet med ämnet idrott och 

hälsa, det vill säga att framställa och utveckla förmågor och intresse för att bli aktiva. 

Utifrån intervjuerna tolkar jag att de motiverade eleverna trivs med ämnet idrott och 

hälsa eftersom de kan se ett syfte med det. De omotiverade ser inget syfte och är även 

obekväma med ämnet och idrottsaktiviteterna. Man kan anse att lärarens uppgift är att 

bland annat att försöka framkalla en positiv inställning till ämnet. För att uppnå detta 

kan läraren utgå från fler elevers önskemål och därmed inkludera de omotiverade 

eleverna i ämnet idrott och hälsa.  

 

Det är även viktigt att motivationen blir upplevd, enligt Ntoumanis (2001). Eftersom 

det leder till att eleven i fråga uppfattar aktiviteten positivt och kan därmed uppnå en 

nivå av kompetens. Förhoppningsvis leder det till att inre motivation skapas då eleven 

utvecklar ett perspektiv där motivationen har en form av egenvärde istället för att 

endast se ämnet idrott och hälsa som en investering eller som något neutralt utan 

syfte. 

Eleverna som ansågs vara motiverade i ämnet idrott och hälsa tyckte idrotten var 

rolig. Här skapas motivation med tanke på att eleverna tycker ämnet är roligt. Detta 

tangerar det Larsson (2007) menar är egenvärde, samt Vallerand (1997) förklaring till 

inre motivation. För dessa elever som finner idrotten rolig kan denna faktor vara 

nyckeln till elevernas motivation, i form av egenvärde och inre motivation.  
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I linje med Larsson (2007) och Vallerand (1997) menar Carlgren & Marton (2002) att 

när en elev gör något som denne tycker är roligt, ökar elevens motivation. Det innebär 

att de motiverade eleverna som har ett positivt synsätt på idrotten har en högre 

motivation till ämnet till skillnad från de omotiverade eleverna (Carlgren & Marton, 

2002; Larsson, 2007; Vallerand, 1997).  

Att eleven får utföra en aktivitet som hon föredrar eller har kunskap i, kan förändra 

inställningen positivt. De motiverade eleverna som även har idrottsbakgrund finner en 

större glädje i dessa idrottsmoment och har då en högre grad av motivation (Carlgren 

& Marton, 2002). 

Alla de motiverade eleverna nämnde att de tycker ämnet idrott och hälsa är roligt. 

Vidare poängterade de, det faktum att det är bra för hälsan. Hos dessa elever finns ett 

intresse i ämnet idrott och hälsa vilket bidrar till att eleverna troligtvis ser fram emot 

lektionerna. Detta skapar på så vis meningsfullhet i ämnet som blir en drivkraft för 

dem. Antonovsky (2009) menar att om en elev ser aktiviteten som meningsfull följer 

således en ökad förståelse för omvärlden, vilket i sin tur, bidrar till en ökad 

motivation. 

Det finns också andra skäl till varför eleverna är motiverade i ämnet idrott och hälsa. 

En elev motiveras exempelvis av att nå det högst betyget i ämnet idrott och hälsa. En 

annan ser idrott och hälsa lektionerna som ”extra” träning och komplement till sin 

föreningsidrott på fritiden. Dessa elever hänvisar till faktorer som ligger utanför själva 

skolans idrottsmoment och utgår från investeringsvärde som Larsson (2007) talar om. 

Vidare kan dessa även kopplas till en yttre motivation som Vallerand (1997) talar om. 

7.2	Varför	en	del	elever	är	omotiverade	att	delta	på	idrottslektionerna	
Larsson (2007) nämner att undervisningen i skolan ofta är anpassad till de mera 

dominanta individerna som är aktiva inom föreningsidrotten. 

 

Jag anser att undervisningen i skolan bör vara anpassad för alla elever – det vill säga 

vara individanpassad. Däremot har elever med idrottsbakgrund en fördel då de redan 

erhåller förkunskaper inom olika idrottsgrenar, och därmed kan de lättare ta del av 

den undervisning som idrottsläraren erbjuder. Vi kan anta att eleverna med 

idrottsbakgrund som ingått i min undersökning har lättare att utveckla en form av 

motivation eftersom de har en idrottsbakgrund och därmed ser idrotten som lustfylld 
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och glädjerik. Vidare kan dessa elever ha bättre resurser, gentemot de omotiverade 

eleverna, att möta de krav och utmaningar i ämnet idrott och hälsa, vilket skapar 

hanterbarhet (Antonovsky, 2009).  

 

En av de omotiverade eleverna nämnde att det var svårt att genomföra aktiviteter man 

inte behärskade eller var bekant med. Detta kan tyda på att eleven saknar motivation 

eftersom denne saknar kunskaper (Larsson, 2007). En tolkning kan vara att elevens 

motivation kan se annorlunda ut om den utvecklar en kompetens och därmed når en 

nivå av motivation. Detta skäl kan även ligga till grund för elevens synsätt på ämnet 

idrott och hälsa. Vidare kan vissa övningar, som eleven inte känner sig bekant med 

eller behärskar, ha att göra med att de inte är sammanhängande eller strukturerade nog 

för eleven. Detta kan bidra till att eleven saknar begriplighet vilket Antonovsky 

(2009) menar. 

 

För att de omotiverade eleverna ska bli motiverade till ämnet skulle idrottsläraren 

kunna utforma lektionsinnehållet utifrån omotiverade elevers önskemål och på så vis 

ge dem möjlighet att lyckas och finna glädje (Carlgren & Marton, 2000). På så sätt 

kan de omotiverade eleverna få en positiv inställning, kompetens och motivation 

(Ntoimanis, 2001). Detta skulle även kunna leda till att de omotiverade eleverna 

finner en meningsfullhet i ämnet (Antonovsky, 2009).  

 

En av de omotiverade eleverna saknade intresse för ämnet idrott och hälsa i skolan. 

Eleven strävar dock efter att få ett betyg vilket tyder på att eleven ändå har 

motivation. Detta är ett exempel på någon slags investeringsvärde, då eleven utgår 

från en faktor utanför själva momentet (Larsson, 2007).  Detta kan även förklaras som 

en yttre motivation, då betyget kan anses vara ett yttre objekt (Vallerand, 1997). 

 

En av de omotiverade eleverna hade inte med sig gympakläder till skolan dagen 

denne intervjuades. Det kan vi tolka som att eleven faktiskt inte ser ett syfte med 

idrotten. Detta kan innebära att eleven går miste om positiv fysisk aktivitet, förutsatt 

att eleven inte ändrar inställning till ämnet. 

Stenberg (2007) beskriver hur man ska gå till väga som lärare för att främja en elevs 

tillvaro. Hon menar att det är lärarens uppgift att hitta ett tillvägagångssätt i sitt 



	 17	

ledarskap som leder till att eleverna utvecklas harmoniskt och lär sig att använda sina 

resurser. Det är även viktigt att eleverna lär sig att hantera och kompensera sina 

svagheter. Hur läraren förhåller sig till sina elever har stor betydelse för elevernas 

utveckling och inlärning speciellt elever med negativ inställning. Men det är inte lätt 

att hantera elever som inte ser något positivt med ämnet idrott och hälsa och få dessa 

elever att ändra inställning till ämnet. 

Stenbergs (2007 s. 67-68) fyra grundbehov är viktiga att ha med sig när man möter 

elever som inte är så motiverade: 

1. Att bli bemött med respekt och känna att man ”är någon”. Eleven och läraren har 

båda ansvar för lektionens innehåll.  

2. Att känna närkontakt (i ord, handling och beröring).  

3. Att få möjlighet till rörelseaktivitet på egen nivå och på egna villkor.  

4. Att få stimulans som ger utlopp för fantasi och kreativitet. 

Jag anser att man bör se över problemet angående de omotiverade elevernas 

inställning till ämnet idrott och hälsa. Fortsatt forskning bör lägga tid åt att fånga upp 

de elever som är omotiverade i skolan och försöka lösa det problem som min 

undersökning indikerar. Ett förslag är att försöka uppmuntra omotiverade elever och 

ta hänsyn till deras önskemål. Det är även viktigt att förmedla kunskaperna om 

viktigheten med ämnet betonat på hälsan. 

7.3	Elevernas	inställning	till	ämnet	idrott	och	hälsa	
Ericson och Elofson (2007) diskuterar kring att upplägg av lektioner är ett skäl till att 

elever är omotiverade i ämnet idrott och svenska. Min undersökning har visat att detta 

har en stor påverkan av elevernas inställning. De omotiverade eleverna jag 

intervjuade nämnde att de förmodligen skulle ha en annan syn på ämnet idrott och 

hälsa om de fick vara med och påverka. De ansåg även att bollsporterna var aktiviteter 

som de kände sig osäkra i och obekanta med. Jag tolkar detta som att elevens 

påverkan kan vara avgörande för dennes inställning.  

Treasure och Standage (2002) resonerar kring samspel mellan eleven och läraren. Jag 

har tolkat litteraturen och min undersökning så att lärarens agerande är viktigt för 

elevens inställning. Läraren är därmed en viktig faktor i elevens 
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motivationsutveckling. Även Koka och Hein (2003) antyder att detta är viktigt 

eftersom lärarens positiva feedback medför en gynnsam inlärningsmiljö, vilket kan 

vara väsentligt för elevens inställning till bland annat ämnet idrott och hälsa.  

 

Det går även att diskutera hur mycket eleverna ska få möjlighet att påverka då det 

förmodligen är svårt att individanpassa undervisningen men det behöver inte vara 

omöjligt. 

De motiverade eleverna har även kunnat se ett syfte med ämnet idrott och hälsa, vilket 

de omotiverade eleverna inte gjorde. Detta kan också tolkas som brist på samspel 

mellan lärare och elev.  Antonovsky (2009) förklarar att människan måste uppleva en 

känsla av sammanhang för att uppnå en viss nivå av motivation. Jag konstaterar att de 

omotiverade eleverna inte upplever idrottslektionerna som tillräckligt 

sammanhängande då de anser att ämnet saknar ett syfte.  

 

Är ett betyg tillräckligt som motivation eller krävs det mer? Avslutningsvis menar jag 

att eleverna måste ha någon slags motivation för att finna glädje i det de gör. En yttre 

motivation (investering), kan även ha positiva effekter – men som tidigare nämnts – 

ska eleverna endast nöja sig med ett betyg? Är det målet med idrott som ämne? Enligt 

Lgr 11 är syftet att de ska få ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Detta innebär att 

det är inre motivation som eleverna bör ha. Jag tolkar det som att eleverna bör 

utveckla en nivå av motivation som förhoppningsvis utvecklas till en inre motivation 

men för att detta ska göras måste eleverna förstå syftet med idrottslektionerna. Detta 

kan göras om eleverna får möjlighet att samverka med lärare och få en chans till att 

påverka. Detta leder förhoppningsvis till motiverade elever med positiv inställning till 

ämnet idrott och hälsa. 
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8	Metoddiskussion		
Som tidigare nämnts under rubriken ”metod” anser jag att den kvalitativa metoden 

varit relevant då studiens motiv är att undersöka elevernas tankar om motivation. Jag 

valde en kvalitativ metod för att få direkta svar om vad eleverna tänker och tycker.  

 

Eleverna var positivt inställda till intervjuerna och svarade på alla frågor. Även om 

jag inte fick omfattande svar på alla frågor så var svaren tillräckliga för att få veta 

något om elevernas motivation.  

 

Ett metodproblem som uppstod i urvalet var att två av de tre pojkarna som jag 

intervjuade hade idrottsbakgrund medan endast en av de två intervjuade flickorna 

hade idrottsbakgrund. Jag skulle istället kunnat ha använt mig av ytterligare en flicka i 

studien med idrottsbakgrund om jag hade valt att utgå från ett genusperspektiv. Men 

eftersom urvalet är så pass litet för att kunna dra generella slutsatser avseende 

motivation hos kön uteslöts detta. Det finns dock forskning som antyder att det inte 

tycks föreligga några större skillnader gällande elevernas upplevda kompetens och 

motivationsfaktorer oavsett kön (Ntoumanis, 2001). 	

Målet med intervjun var att verkligen förstå vad elever tänker och tycker och vad som 

motiverar dem till ämnet idrott och hälsa. Skulle jag använt mig av ett större urval 

genom enkätundersökning anser jag att jag skulle gå miste om relevant information. 

Efter diskussion med min handledare insåg jag att jag borde fått medgivande från 

elevernas föräldrar till att delta i intervjun. Detta har jag haft i åtanke och beslutade 

mig därefter för att åtgärda problemet. Eftersom jag med min handledare kommit 

fram till att det är ett fundamentalt fel att inte ha kontaktat elevernas föräldrar så har 

jag i efterhand informerat föräldrarna och fått ett godkännande till att få använda 

eleverna i studien. 
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10	Bilaga	1	–	intervjufrågor	
1. Vad tycker du om idrotten i skolan?  

 
2. Om ja, Vad tycker du är roligt?  

Om nej, Vad tycker du inte är roligt? 
 

3. Hur kan du påverka lektionernas innehåll?  
Om ja, på vilket sätt är du med och påverkar lektionen? 
Om nej, varför känner du att du inte är med och påverkar lektionen? 
 

4. Hur motiverad är du till ämnet idrott och hälsa?  
Om ja, Varför är du motiverad? 
Om nej, varför är du inte motiverad, och vad skulle kunna få dig att bli 
motiverad?  
 

5. Hur ser du på antalet lektioner i idrott och Hälsa?  
 

6. Varför deltar du på idrottslektionerna?  
 

7. Är du nöjd med upplägget av ämnet idrott och hälsa? 
Om ja, varför? 
Om nej, hur skulle du vilja utforma schemat utefter dina önskemål*? 
 

8. Hur ser din inställning ut till ämnet i förhållande till andra skolämnen? 
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Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka elevernas inställning till ämnet 
idrott och hälsa. Jag har använt mig av två frågeställningar: 1. Vad är det som 
motiverar eleverna att delta på idrottslektionerna. 2. Vad är det som orsakar att vissa 
elever som är omotiverade till ämnet idrott och hälsa. 
Vilka sökord har du använt? 
Elvers motivation i idrott och hälsa. Idrott och hälsa i skolan. Motivation samt 
omotivation. 
Var har du sökt? 
Jag har sökt i GIH:s bibliotekskatalog och Diva. Har sökt i artikeldatabaser som 
Ebsco och i Google Scholar för tidigare arbeten. 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: Motivation, Idrott och hälsa I skolan 
Ebsco: Physical education and child* and motivation 
Google Scholar: “Physical education” children school 
Kommentarer 
Det var inte svårt att hitta material passande till mitt syfta samt mina frågeställningar. 
Det var lite svårare att hitta material jag kunde använda mig av. Fick ut mycket 
positivt material i GIH:s katalog och Diva. Fick även fram bra material från Ebsco där 
information som var passande till mitt syfte. Fick fram många bra litteraturlistor av 
min handledare som jag kunde använda mig av. Motivation är ett ämne som det står 
mycket om, på så sätt har sökningar och material underlättats i mitt fall.	
 


