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Abstract 

Aim 

The aim of the study is to investigate the vocational program student’s motivation in physical 

education and to explore the reasons for the lack of participation during a lesson.  

 

1. How do students describe their motivation towards physical education? 

2. What does motivate the students to participate or to not participate? 

 

Method 

A qualitative interview method was conducted with eleven participants consisting only of 

vocational program students, who have not been fully participating in the physical education 

lessons. The theories, that are used to analyze, are Maslow’s hierarchy of needs and the 

sociocultural perspective on motivation including the intrinsic motivation and extrinsic 

motivation. 

 

Results 

The results indicate that students can participate partially and fully in physical education lessons 

although their motivation is still low and lacking. Student thinks that physical education is an 

important subject, but they have still low and lacking motivation, which is created due to the 

surroundings demotivating students’ minds. Most of the students have a positive attitude 

towards the subject in itself; however from their current context their attitude is negative. 

Attendance and participation do not show clearly students’ intrinsic motivation, because of their 

participation is based solely on passing the subject. 

 

Conclusion 

From the theoretical framework, students’ different needs are not achieved and there is no 

positive interaction in classes, which is expressed through lack of motivation. Social class and 

society’s expectation also places a part of affecting students’ motivation. Classmates and 

teacher have a significant impact towards students’ motivation, which can be either positive or 

negative. These factors are interpreted to have a negative influence in this case. In other words, 

there is not enough of positive influence for extrinsic motivation to contribute change in 

behavior through intrinsic motivation. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka motivationen till idrott och hälsa hos elever från 

yrkesförberedande program som ofta inte är aktivt deltagande. Studiens frågeställning är: 

 

1. Hur beskriver eleverna sin motivation till idrott och hälsa? 

2. Vad motiverar eleverna att delta eller inte delta i idrott och hälsa? 

 

Metod 

En kvalitativ intervjumetod användes i studien med elva deltagare vilka är elever endast från 

yrkesförberedande program som inte fullkomligt deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Det 

teoretiska ramverket, vilket innehåller inre motivation och yttre motivation, är baserat på 

Maslows hierarki av behov, och det sociokulturella perspektivet på motivationen.  

 

Resultat 

Resultaten indikerar att eleverna kan vara delvis eller helt deltagande på idrott och hälsa 

lektionerna även om de har låg och bristande motivation till ämnet. Eleverna anser att idrott 

och hälsa är ett viktigt ämne, men har ändå låg och bristande motivation, vilket är skapad på 

grund av att miljön runt eleverna påverkar deras sinnen negativt. De flesta av eleverna har 

positiv inställning till ämnet i sig men utifrån deras nuvarande kontext så är inställningen 

negativ. Närvaro och deltagande visar inte tydligt elevernas inre motivation eftersom orsaken 

till deras deltagande är grundat på bara att bli godkända. 

 

Slutsats 

Enligt det teoretiska ramverket beror bristande motivation på att individernas olika behov inte 

blir uppnådda. Det sker ingen positiv interaktion inom klassen som kan bidra till ökad 

motivation. Social klass och samhällets kultur påverkar också elevernas motivation. 

Klasskamrater och lärare har en stor påverkan på elevernas motivation, vilket kan vara antingen 

positivt eller negativt. Dessa faktorer är dock negativa enligt studiens tolkning. Med andra ord, 

det finns inte tillräckligt med positiv inflytelse till att den yttre motivationen skulle kunna bidra 

till förändring i beteende via inre motivation. 
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1 Introduktion 

Idrott och hälsa har under historiens gång utvecklats från 1800-talets militär- och 

kroppsrörelsefokusering till ett ämne med ett holistiskt perspektiv på hälsa och livsstil (Sandahl 

2005, s. 23-25). Trots denna förändring, har ”sund själ i en sund kropp” tänkandet inte 

försvunnit i nulägets fitnesskultur där en vältränad kropp är efterlängtad. Det finns massor med 

Instagram-fitness-stjärnor, health coaches, personal trainers, bloggare som för vidare 

fitnesskulturen. Fler och fler sätter sig in i denna träningskultur och pressen på att vara i bra 

form växer. Men samtidigt växer den motsatta kulturen med teknologins framväxt. 

Stillasittande ökar och med det negativa konsekvenser på människors hälsa (Schäfer Elinder & 

Faskunger 2006, s. 9; Schäfer Elinder, Hagströmer, Nyberg & Ekblom-Bak 2011, s. 7). 

Inaktivitet i ett stillasittande samhälle ökar risken för flera sjukdomar som exempelvis fetma, 

diabetes, psykisk ohälsa och cancer till att börja med (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 9). 

Många i Sveriges befolkning uppnår inte den svenska minimumrekommendationen om 30 

minuters daglig fysisk aktivitet på minst måttlig nivå (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 

46). Det finns en trend av ökning i fysisk aktivitet enligt Statistiska centralbyrån 2002/03, men 

likväl är både barn och vuxna i Sverige den mest inaktiva och mest stillasittande befolkningen 

i vardagen jämfört med de flesta andra EU-länderna (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006 s. 46). 

Således har idrott och hälsa fått en viktig roll i att undervisa om den fysiska aktivitetens och 

den hälsosamma livsstilens betydelse för varje individ. Fokus skall ligga på utvecklingen av en 

psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild (Meckbach 2004, s. 81). Detta 

innebär att ämnet idrott och hälsa skall stimulera till rörelseförmåga och rörelseglädje, till 

hälsotänkande och ett ansvarstagande för den egna fysiska träningen (Meckbach 2004, s. 81). 

Idrott och hälsa har därför en viktig roll att motivera och aktivera eleverna till reflektion och få 

dem att inse att fysisk aktivitet i olika former är hälsosamt.  

Bråkenhielm (2008, s. 30) inleder sin artikel med en sammanfattning av ämnet idrott och hälsa 

och elever involverade i det: 

 

För merparten av alla elever är idrottsundervisningen ett av skolans populäraste ämnen. Samtidigt 

finns det elever som nästan aldrig deltar i kärnämnet idrott och hälsa. Fysisk aktivitet kan kopplas 

till ökat välmående och självkänsla. Samtidigt är fysisk inaktivitet en hälsorisk och en 

stillasittande livsföring kan kopplas till en rad folkhälsosjukdomar. Ökningen av övervikt och 

barnfetma är endast ett exempel i barnpopulationen. Konsekvenserna av en fysiskt inaktiv livsstil 

ser vi dock inte till fullo förrän i vuxen ålder. (Bråkenhielm 2008, s. 30) 
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Men det som är oroväckande är de låga betygen och den höga frånvaron i idrott och hälsa bland 

eleverna, och särskilt inom de olika yrkesprogrammen (SIRIS 2015). Flera studier anger 

liknande resultat, vilket innebär att eleverna på yrkesprogrammen sannerligen har brist på 

motivation angående idrott och hälsa (Larsson 2002, s. 64; Bråkenhielm 2008, s. 33; Patriksson 

2002, s. 52 f.; SIRIS 2015). Vissa studier antyder att bristande motivation kan orsakas av 

strukturen på yttre faktorer som påverkar elevernas beteende och val. Dessa studier diskuterar 

att socialklassen, samhällsstrukturen, och socioekonomiska ställningen har påverkan på 

habitus, personernas val av fritidsaktiviteter, och livsstil (Engström 2013, s. 85; Larsson 2000). 

Dessa faktorer kan möjligen påverka den allmänna motivationen till studerande och eventuellt 

motivationen till idrott och hälsa. 

Forskningen om hur motivationen påverkar lärande visar att både inre och yttre motivation 

tillsammans påverkar elevernas beteende, vilket sedan ökar motivationen till lärande (Guay, 

Ratelle & Chanal 2008, s. 237). Om eleverna däremot inte får möjlighet till självreflektion och 

inget positivt inflytande på sin inre motivation så kommer det ha negativ påverkan på 

motivationen vad gäller lärande i skolsammanhang. Kommunikation anses vara en viktig del i 

att kunna uppmuntra eleverna till självständigt tänkande vilket kan öka den inre motivationen 

och även identifierande av yttre motivation (Guay, Ratelle & Chanal 2008, s. 237). 

Denna studie försöker fördjupa kunskapen om elevernas motivation till idrott och hälsa, vilket 

kan hjälpa lärare att utforma sin undervisning av eleverna på ett passande sätt och förebygga de 

negativa konsekvenserna av inaktivitet. Denna studie fokuserar på elever i yrkesförberedande 

program, eftersom det finns en problematik särskilt hos detta program där flera elever väljer att 

vara icke-deltagande på idrott och hälsa lektionerna (Larsson 2002, s. 64; Bråkenhielm 2008, 

s. 33; Patriksson 2002, s. 52 f.; SIRIS 2015), ett ämne som innehåller viktig information för ett 

hälsosamt liv. Varför finns det en brist på motivation till idrott och hälsa? Ämnets innehåll har 

en livslång påverkan och då kan man undra varför eleverna har brist på motivation att aktivt 

delta på idrott och hälsa-lektionerna?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka motivationen till idrott och hälsa hos elever från 

yrkesförberedande program som ofta inte är aktivt deltagande. Studiens frågeställningar är: 
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1. Hur beskriver eleverna sin motivation till idrott och hälsa? 

2. Vad motiverar eleverna att delta eller inte delta i idrott och hälsa? 

2 Bakgrund 

Idrott och hälsa har möjlighet att påverka flera individer genom skolåren. I detta 

bakgrundskapitel skall vikten av god hälsa beskrivas samt hur hälsa är kopplat till idrott och 

hälsa. Därför beskrivs idrott och hälsas roll och syfte i samhället. I detta kapitel kommer tidigare 

forskning om den sociala bakgrundens påverkan på inställningen till fysisk aktivitet och idrott 

i skolan belysas. Sedan belyses problematiken om ämnet idrott och hälsa i form av exempelvis 

lågt deltagande och hög frekvens underkänt hos elever på yrkesförberedande program.  

2.1 Hälsa 

Kunskap om hälsa är viktig i ett samhälle med mycket stillasittande eftersom inaktivitet medför 

en stor risk för negativa konsekvenser på hälsan. Statens folkhälsoinstitut markerar att ”fysisk 

aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort” 

(Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 8). Fysiska aktivitetens definition är all typ av rörelse 

som ökar energiomsättning i kroppen. En måttlig grad av fysisk aktivitet anses vara 

hälsofrämjande utan att åsamka skada. Att bibehålla sin fysiska aktivitet genom livet kan öka 

chansen att leva ett oberoende liv långt upp i åldern (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 8). 

Inaktivitet ökar risken för flera sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, 

sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 

8). En stor andel av befolkningen i Sverige uppnår inte den svenska rekommendationen om 

minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet på minst måttlig nivå. En stor del av denna grupp är 

lågutbildade och grupper med låg socioekonomisk status (Engström 2013, s. 86). Det finns en 

trend av ökning i fysisk aktivitet enligt Statistiska centralbyrån 2002/03 men likaväl är både 

barn och vuxna i Sverige den mest inaktiva och mest stillasittande befolkningen jämfört med 

de flesta andra EU-länderna (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 46). För att förhindra en 

minskning i hälsa hos befolkningen bör kunskapen om hälsa läras ut till dem.  

De negativa konsekvenserna av inaktivitet är ojämnt fördelade bland befolkningen eftersom 

social klass, var människorna bor, och andra socioekonomiska faktorer påverkar hälsan. Enligt 

Gustafsson (2009, s. 35) har ungdomarnas psykiska ohälsa ökat de senaste tjugo åren, särskilt 

hos befolkningen som lever i kommuner i tätort där ekonomin är sämre och där en hög andel 

har invandrarbakgrund. Å andra sidan är hälsan bättre hos ungdomar som bor i kommuner med 
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bättre ekonomi. Sjukdomsbilden domineras av koncentrationssvårigheter och mer utagerande 

beteende såsom oro, rastlöshet och aggressivitet. Även stress aktiverar psykosomatiska 

symptomen såsom huvudvärk och magont, men också självdestruktiva tankar och deppighet, 

vilket kan exempelvis utlösas i form av ätstörningar. Dessa symptom sker särskilt hos flickor. 

Många har ohälsa i områden med sämre socioekonomi (Gustafsson 2009, s. 35). Sålunda i dessa 

områden bör undervisningen om hälsa vara extra viktig att fokusera på. 

 

Hälsovanor är inte bara fastställda utifrån område utan de är också kopplade till social klass. 

Enligt Berggren (2001, s. 4 f.) är perspektivet på hälsovanor utifrån klass relevant. Det finns ett 

samband mellan hälsovanor och klass. Berggren skriver att universitetsutbildning utgör viktiga 

skiljelinjer mellan olika klasser i kulturkonsumtion. Med andra ord, personer i högre sociala 

klasser är mer intresserade av att läsa böcker och tidningar för att intresset för information är 

större. Deras ”offentliga” liv går ut på att köpa kläder, skor eller gå till frisören eftersom de åker 

på resor och gör restaurangbesök. Å andra sidan fokuserar arbetarklassen på sitt hem i form av 

husvagn och tv-kanaler som vanligtvis innehåller underhållning eller idrott. Berggren anser att 

klassteorier kan användas till att förstå elevernas val av hälsovanor och val av 

gymnasieprogram. ”Klasstillhörighet avgör vilket studieval som uppfattas som lämpligt och 

gymnasieskolan har till uppgift att kvalificera ungdomarna antingen direkt till ett yrke eller till 

fortsatta studier.” (Berggren 2001, s. 5) Det valda programmet har en påverkan på elevernas 

identifiering och den kommande livsstilen, särskilt på elever på yrkesförberedande 

programmet. Problematiken ligger i det att de högre utbildade kommer att få ett mer aktivt 

arbete jämfört med de som har arbetarutbildning eftersom de med arbetarutbildning oftast har 

ett monotont arbete med mindre krav och handlingskraft vilket är ett passivt arbete (Berggren 

2001, s. 5). Detta kan orsaka att personer med arbetarutbildning undviker fysisk aktivitet mer 

och detta kan reflektera minskad motivation till ämnet idrott och hälsa.  

2.2 Idrott och hälsas syfte och roll 

Ämnet idrott och hälsa har en viktig roll i att öka intresset för en hälsosam livsstil som innehåller 

fysisk aktivitet och är hälsofrämjande. Sedan 1800-talet har skolidrotten varit ett skolämne med 

många förändringar och nyanser. Allt ifrån Linggymnastiken till ett ämne med influenser från 

militären och med filosofin om ”En sund själ i en sund kropp!” och vidare till ett ämne som har 

präglats av dagens moderna elitidrott. Till slut har ämnet landat i dagens idrott och hälsa vilket 

utgår ifrån ett holistiskt helhetsperspektiv (Sandahl, 2005, s. 22 ff.). Karaktären av ämnet idrott 
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och hälsa har ändrats från fokus på rörelse och kroppsövningar till ett hälsoinriktat ämne, 

specifikt till ett kunskapsämne vilket innehåller ett inslag av fysisk aktivitet, hälsa, livsstil och 

även miljö (Sandahl 2005, s. 22 ff.). 

Syftet med ämnet har tydliga teman som handlar mycket om hälsa i olika former och allmänt 

välbefinnande. Kursplanen i Lpo/Lpf 94 innefattade kunskaper om vilka faktorer som påverkar 

hälsan, välbefinnande i ett socialt och psykologiskt perspektiv, livsstil och idealbilder, 

ergonomi, arbetsmiljö med mera (Skolinspektionen 2010, s. 8). Med andra ord ämnets syfte var 

att ”medverka till att alla elever hittar en livsstil som innebär rörelse och motion och som ger 

viktiga kunskaper om den egna kroppen.” (Bråkenhielm 2008, s. 33). Meckbach (2004, s 81) 

sammanfattade ytterligare mål, enligt kursplanen, vilket innebär att ämnet ska: 

- utveckla en psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild  

- stimulera till rörelseförmåga och rörelseglädje  

- ge kännedom om den egna kroppen - stimulera till hälsotänkande  

- uppöva ett ansvarstagande för den egna fysiska träningen  

(Meckbach 2004, Sid. 81)  

I Skolverkets läroplan GY11 (2011, s. 83 f.) har dessa mål inte förändras utan förstärkts. Enligt 

skolväsendet har idrott och hälsalärarna en väldigt viktig uppgift att uppfostra ungdomarna att 

förstå hur viktigt det är att behålla välbefinnande och hälsa. Läroplanen visar att fokuseringen 

i ämnet har ändrats från prestation till hälsa vilket innebär att undervisningen borde ha en bra 

möjlighet att vara flexibel och kunna nå alla individer. Skolinspektionens rapport 2010 visar att 

det finns problematik med undervisningen om hälsa (2010, s. 8). Rapporten visar att begreppet 

hälsa bara kunde påvisas i 12 noteringar av 800. Detta indikerar att lärarna inte har kunnat 

konkretisera huvudsyftet med ämnet och formulera det in till undervisning. I tillägg verkar det 

som att särskilt elever i yrkesförberedande programmet inte ser syftet med ämnet och föredrar 

att inte delta på lektionerna, vilket sedan syns i betygen (SIRIS 2015).  

Forskningen visar också att majoriteten av lärarna lär ut hälsa utifrån ett fysiologiskt perspektiv 

(Quennerstedt 2006, s. 219; Ekberg 2009, s. 245-256). Ett fysiologiskt perspektiv är ett smalare 

perspektiv på hälsa än den helhetssyn som kursplanen talar om. Andra studier visar att fysisk 

aktivitet har en positiv påverkan på hälsa (Quennerstedt 2006, s. 256; Schäfer Elinder, 

Hagströmer, Nyberg & Ekblom-Bak 2011, s. 6). Även om andra studier visar att fysisk aktivitet 
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har en positiv påverkan på hälsa räcker det inte om det inte är meningsfullt för eleverna, och de 

blir inte motiverade till fysisk aktivitet.  

Visserligen är ett fysiologiskt perspektiv inte tillräckligt för att skapa motivation, då studier 

visar att detta kan orsaka meningslöshet bland eleverna eftersom skolan inte uppnår sina mål 

att utveckla och stimulera till hälsotänkande och en positiv självbild (Meckbach 2004, s. 95). 

Det finns nämligen en längtan efter att skapa kunskap som kan appliceras praktiskt i olika 

livssituationer. Dwyfor (2006) skriver “[w]hat they (studenterna) want is a vocationally 

orientated curriculum but one that has clear links with the world of work not one that 

“academicises” the vocational” (s. 208). Även läroplanens helhetssyn av hälsa inom ämnet 

idrott och hälsa hävdar att den idrottsliga delen är bra och viktig att koppla till hälsa och för att 

skapa en teoretisk bakgrund till fysisk aktivitet. Trots dessa idéer av helhetssyn om hälsa och 

praktiska övningar kopplade till livssituationer visar Skolinspektionens rapport att 35 av 36 

skolor har elever som inte vet syftet med ämnet idrott och hälsa (Skolinspektionen 2012, s. 17). 

Enligt läroplanen är det tydligt att skolan skall vara tydlig med sina mål och krav på sina elever.  

Bailey med flera (2009, s. 16 ff.) analyserar flera studier som debatterar om ämnet idrott och 

hälsas innehåll och syfte i England. Studien inkluderar fyra breda domäner: fysisk, social, 

affektiv och kognitiv. Dessa domäner får ett positivt resultat på grund av idrott och hälsa enligt 

flera studier. Bailey med flera menar att många hävdar att idrott och hälsa är viktigt på grund 

av x, y och z, men att ämnet knappast kan leva upp till dessa förväntningar – därför behöver det 

förändras. Lärarna bör arbeta närmare med familjer, skolan och med utbildnings och 

hälsoorganisationer, dessutom är individanpassad undervisning och retorik viktigt (Bailey et al. 

2009, s. 18 f.). Förändringen i undervisningen skulle betyda att fokus borde ligga på närings- 

och träningslära, vilket skulle kunna innebära ökning i elevernas fysiska aktivitetsnivå. 

Samtidigt skulle detta också ha en ökad positiv effekt på alla fyra domäner. Uppnående av dessa 

goda effekter avgörs av kontexten, med andra ord ett gott ledarskap, elevinflytande, en 

uppskattande miljö med goda sociala relationer och ett uttalat fokus på inlärningsprocesser 

(Bailey et al. 2009, s. 16 f.). 

2.3 Betyg och deltagande i Idrott och hälsa 

Skolinspektionens (2010, s. 8 f.) rapport visar att i snitt var femte elev inte deltar på 

idrottslektionerna, dessutom rapporterar Skolinspektionen att endast på en fjärdedel av de 

lektioner som de besökte deltog alla elever. I flera fall var 30 till 50 procent av de elever som 
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skulle vara på lektionen icke deltagande eller frånvarande av en okänd anledning. Enligt 

rapporten fanns det inget märkbart statistiskt samband mellan närvaro och val av aktiviteter. 

 

SIRIS (2015), Skolverkets internetbaserade resultat/kvalitetsinformationssystem, sammanför 

aktuell statistik som visar gymnasielevers avgångsbetyg i idrott och hälsa 1 i olika program år 

2014/15. Statistiken indikerar att främst elever inom yrkesprogrammen fick F i betyg i idrott 

och hälsa 1. 7,7 procent av eleverna på yrkesprogrammen fick F och 31,3 procent fick E jämfört 

med studieprogrammens 1,8 procent F och 11,8 procent E. Detta antyder att det finns en tydlig 

betygsskillnad mellan yrkesprogram och studieprogram. Särskilt anmärkningsvärd är denna 

skillnad på inriktningarna: fordon och transport, handel och administration, hantverk och 

industriteknik. På dessa inriktningar hade i cirka 10 procent av eleverna betyget F och 35 

procent betyget E (SIRIS 2015). Detta kan antyda att det finns brist på motivation och intresse 

för ämnet. 

 

Skolhälsovården (Bråkenhielm 2008, s. 30 f.) utförde en studie om orsaken till att elever inte 

deltar i ämnet idrott och hälsa. Resultaten visar att 6,5 procent av elever i gymnasiets årskurs 1 

fick betyget icke godkänt, IG. Majoriteten av eleverna med IG var elever på yrkesprogrammen 

med drygt 20 procent jämfört med studieprogrammen som bara hade 3 procent IG. Detta ”visar 

att de elever, som riskerar att få IG i ’Idrott och hälsa’ ofta uppvisar en mer omfattande 

problematik med riskbeteende och ibland avbruten skolgång som följd. Hos flertalet finner vi 

en ökad sårbarhet, en psykosomatisk problematik och inte minst neuropsykiatriska 

funktionshinder som ytterligare lägger hinder i vägen.” (Bråkenhielm 2008, s. 33). Detta 

antyder att elever med övervikt och fetma, funktionshinder och prestationsångest tillhör 

gruppen av elever med risk att få IG. Med andra ord dessa elever vill oftare avvika från att delta 

på lektioner inom idrott och hälsa. Även lokaler påverkar deltagandet.  Det finns nämligen ett 

samband mellan IG och ”Duschtvång”. Bråkenhielm sammanfattar sina upptäckter enligt 

nedan: 

• Deltagande i idrott och hälsa beror på individuella faktorer.  

• Hur dessa hanteras av skolan och idrottslärarna blir avgörande för om eleven deltar eller ej.  

• Betygsättningen, duschtvånget, idrottslokalernas utseende och läge samt det organisatoriska 

utrymmet för flexibla, individualiserade lösningar är alla faktorer som i hög grad påverkar.  

• Att inte delta i idrott och hälsa är en riskfaktor och ofta ett första steg i en skolkutveckling.  

( 2008, s. 33) 
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Skolinspektionens rapport visar att 27 av 36 skolor hade elever närvarande på lektionerna men 

inte deltagande (2012, s. 18). Att vara närvarande på lektionen betyder att eleven befinner sig 

på lektionen, vid frånvaro befinner sig inte eleven på lektionen, och att vara deltagande på 

lektionen innebär att eleven deltar i undervisningen (Skolverket, 2014, s. 74). Eriksson med 

fleras (Eriksson et al. 2003, s. 22 f.) studie visar att det finns problematik i gymnasiet. 36 procent 

av gymnasielärarna i studien tycker att frånvaro är ett problem i hög eller mycket hög grad. 

Frånvarande elever är 13 procent i gymnasiet och 8 procent fick inte ett godkänt betyg efter 

vårterminen 2002 (Eriksson et al. 2003, s. 22-24). Fastän det i Lgy 11:s kunskapskrav för 

betyget A-E inom idrott och hälsa inte framkommer krav på närvaro för att få ett betyg 

(Skolverket, 2011, s. 85 f.) så kräver § 16 i Skollagen detta (2010:800):  

En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 

utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.  

Närvaro är en viktig del av bedömning på grund av att utan närvaro har läraren inte material till 

att kunna sätta något betyg.  Däremot, om läraren anser att eleven inte når kunskapskraven så 

kan hen sätta betyget F även om eleven är närvarande men inte deltagande i aktiviteten som 

anordnas på lektionerna (Skolinspektionen 2012, s. 19).  

Redelius (2004, s. 164 ff.) studie beskriver att det finns en uppdelning av elever som tycker att 

ämnet idrott och hälsa är enkelt och roligt medan andra grupper känner sig dåliga och utsatta 

på lektionerna. Redelius anser att det finns en problematik som inte borde finnas inom 

skolidrotten eftersom elever som har negativ inställning till ämnet idrott och hälsa ofta anger 

en aktivitet som tråkig. Deras okunskap hindrar dem från att göra de aktiviteter som skall göras 

och därför gillar de inte ämnet (Redelius 2004, s. 164). Negativt inställda elever har lägre betyg 

och har låg tilltro till sin egen förmåga. De anser att flickor och pojkar inte alltid ska ha idrott 

tillsammans. Studien visar också att negativt inställda elever tror att deras föräldrar tycker att 

idrott och hälsa är mindre viktigt än andra ämnen i skolan (Redelius 2004, s. 170). Detta kan 

visa att socialt umgänge troligtvis påverkar elevernas inställning. Det är antagligen därför elever 

med negativ inställning inte är medlemmar i en idrottsförening eller liknande aktiviteter där det 

finns en ledare (Redelius 2004, s. 170). Många elever upplever att idrott och hälsa handlar mest 

om prestation (Redelius 2004, s. 174). I kontrast har de elever som anses vara duktiga ett gott 

självförtroende och de anger att ämnet är roligt och nyttigt. Generellt är eleverna med god 

inställning aktiva inom någon idrottsförening (Redelius 2004, s. 174). Frågan är, hur skall man 

få tag på gruppen som anser att idrott och hälsa är ointressant? 
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Larsson (2002, s. 3) visade att en fjärdedel av de deltagande eleverna deltog i mindre än 70% 

av idrottslektionerna. Majoriteten av icke-deltagande elever var elever på yrkesförberedande 

program. De medicinska skälen till att inte delta var få i studien. Flera elever ansåg att andra 

skäl av annan natur var orsaken till icke-deltagande. Inställningen till fysisk aktivitet på fritiden 

var negativ och idrott och hälsa upplevdes negativt. Eleverna var missnöjda med sin 

prestationsförmåga, sin kropp och sin hälsa. Dock ansåg flera elever att idrott och hälsa var ett 

viktigt ämne och det ansågs att idrott och hälsa innehöll något nyttigt.  

2.4 Social klass, utbildning & yrkesförberedande program 

Eleverna kan vara undermedvetet omotiverade att delta på idrottslektionerna på grund av 

sambandet mellan social position och fysisk aktivitet. Engström (2013, s. 85) skriver i Smak för 

motion om att flera studier visar på att befolkning med högre utbildning är mer fysiskt aktiva. 

Särskilt de som har högt ekonomiskt och/eller kulturellt kapital är intresserade av det 

dominerande utbudet inom kroppsövningskulturen (Engström 2013, s. 85). Studier visar tydligt 

att social position och kulturellt kapital är relaterade till smaken för olika sporter och 

motionsövningar vilket också Bourdieus tes talar om. (Engström 2013, s. 85) Bourdieu anser 

att olika samhällsklassers habitus harmonierar mer eller mindre med det utbud som finns inom 

samhällets olika nivåer (Engström 2013, s. 85). Med andra ord, fritidsintressen varierar 

beroende på var någon är i samhällets struktur. Detta kan alltså orsaka brist på motivation att 

delta på idrottslektioner.  

Larssons (2000) studie visar att flera yttre faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå, 

socioekonomin och bostadsområdet påverkar inställningen till fysisk aktivitet bland ungdomar. 

Undersökningen (2000, s. 20 ff.) visar att elever med högre social status är mer fysiskt aktiva 

än de med lägre status. Elever som har valt ett teoretiskt ämne är mer aktiva än de som valt 

yrkesförberedande program. Larsson (2000, s. 67 ff.) påstår ändå att inte bara den sociala 

statusen påverkar elevens val utan även bakgrundsfaktorer som kön och fritidsutbud i olika 

kontext påverkar elevens intresse till olika fysiska aktiviteter. 

 

I Sverige kan brist på idrottslektionerna ha negativ påverkan på inställningen till idrott och 

hälsa. Enligt Patriksson (2002, s. 52 f.) drabbas eleverna på yrkesförberedande programmet av 

brist på idrott och hälsa lektioner. En stor del av eleverna, särskilt på tredje gymnasieåret, har 

inte alls lektioner inom idrott och hälsa. Detta bidrar inte till att ändra de negativa inställningar 

som finns gentemot skolans ämne idrott och hälsa bland elever på yrkesförberedande program. 
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I tillägg visar Patriksson (2002, s. 52; Engström 2008, s. 320) att eleverna på studieförberedande 

program och med högre socioekonomisk status i de flesta fall har en mer positiv attityd till 

ämnet idrott och hälsa. De har generellt fler idrott och hälsalektioner än studenter på 

yrkesförberedande program. Studenterna på yrkesförberedande program drabbas därför dubbelt 

så mycket eftersom de redan har ett väldigt lågt deltagande i idrottsaktiviteter under sin fritid 

jämfört med elever på studieförberedande program (Patriksson 2002, s. 52). 

Vidare det finns tydlig problematik med att uppnå syftet med ämnet, vilket kan innebära 

negativa erfarenheter bland elever. Cardinal, Yan och Cardinals (2013, s. 53) studie visar att 

negativa erfarenheter och upplevelser har negativa konsekvenser för fysisk aktivitet. De som 

har blivit utsatta för att bli ojämlikt hanterade under idrottslektioner är inaktiva efter skolåren 

under sin fritid. Det kan antyda att planeringen av lektionerna har haft ett fysiologiskt perspektiv 

där fokus legat på olika idrotter men syftet med dessa idrotter har inte förklarats eller har varit 

otydligt. Därför har eleverna med negativa erfarenheter från idrott och hälsa troligtvis blivit 

omotiverade till att vara fysiskt aktiva. Engström (2008, s. 319 f.) anser att skolan inte ens får 

majoriteten av eleverna att bli fysiskt aktiva som vuxna. Cardinal, Yan och Cardinal (2013, s. 

53) undersökte ursprunget till elevernas negativa attityd till idrott och hälsa. Deras studie visade 

att elever som blev valda sist i uppdelningar till olika lag fick livslånga negativa konsekvenser 

som exempelvis att de undviker fysisk aktivitet under sin fritid. Dessa elever kände sig kränkta 

och därför fick de en negativ attityd till fysisk aktivitet allmänt. Det visar att elever som blir 

kränkta med hög sannolikhet vill avstå från fysisk aktivitet i sitt liv. Eleverna som blev sist 

valda beskrev att de kände ledsenhet, skam och värdelöshet. De beskrev också att upplevelserna 

var främmandegörande, emotionellt skadande, frustrerande, pinsamma, minskade av 

självförtroende, sårande, felbehandlade, inte värderande, upprörande, ovälkomnande och 

socialt isolerande (Cardinal, Yan, & Cardinal 2013, s. 52). En liknande slutsats drar Engström 

(2004, s. 110) i sin studie där elever som redan är fysiskt inaktiva på fritiden visar lägre grad 

av aktivitet i skolans idrottsundervisning. Å andra sidan, de som är aktiva under sin fritid har 

en högre grad av aktivitet under skolans idrottsundervisning. 

 

En studie av Yoncalik, Tanir, Erdoǧdu och Kutlu (2010, s. 544 f.) beskriver att studenter med 

höga ambitioner och mål har högre intresse för idrott och hälsa och vill prestera bra. Dessutom 

argumenterar studien också för att dessa elever oftare är missnöjda med undervisningen på 

grund av deras höga ambitioner. Eleverna med ”låg framgång” anser däremot att idrott och 

hälsa inte är så viktigt, men de ser det som något roligt och kan därför delvis bli mer motiverade 
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jämfört med ”hög framgång” och ”medel framgång” grupperna. Likaväl visar studien att det 

inte finns stora skillnader mellan studieframgång och attityd till idrott och hälsa. Med andra ord 

kan studenterna vara motiverade av olika anledningar som exempelvis nöje eller 

målmedvetenhet. Detta kan indikera att studiemotivation kan vara annorlunda mellan elever 

med olika ambitionsnivåer och intressen men inte så tydligt med varierande studieframgång. 

Forskarna anser att det skulle kunna vara bra att dela upp eleverna i idrott och hälsa enligt deras 

intressen och framgång i skolan. Elevernas intressen och framgång i skolan skulle kunna 

användas som en faktor för indelning eftersom då skulle man kunna skapa grupper med 

liknande intressen och motivation. Då skulle idrott och hälsa anses vara mer till nytta.  

3 Teoretiskt ramverk 

Den teoretiska ansatsen i studien utgår från en blandning av Maslows perspektiv på motivation, 

och det sociokulturella perspektivet på motivation. Eftersom den teoretiska ansatsen handlar 

om motivation kommer hänsyn tas till begreppen inre och yttre motivation. Syftet med studien 

handlar om motivationen hos eleverna, vilket ur den teoretiska ansatsen finns i människan, och 

människans olika behov stimulerar motivationen. Dessutom, ur det sociokulturella 

perspektivet, vilket beskriver att lärande sker genom interaktion, skapas motivationen genom 

en trygg studiemiljö och genom goda interaktionsmöjligheter. En väldigt fundamental del av 

människans behov är kopplat till interaktion på något sätt. Därför anses det att dessa teorier kan 

stödja varandra i undersökningen om motivation i ett skolsammanhang. Analysen försöker 

påvisa vilka skäl som kan påverka elever med bristande motivation till idrott och hälsa.  

3.1 Maslows hierarki av behov 

Maslows hierarki av behov anses vara en hörnsten för förståelse om människans motivation. 

Teorin beskriver att varje människa har en uppsättning av olika grundläggande behov vilka 

behöver mötas. Dessa är det biologiska behovet, det fysiska behovet, trygghet, tillhörighet, 

kärlek, självkänsla, och självförverkligande. När människan har uppfyllt de grundläggande 

behoven såsom att bo någonstans, ha mat och bli älskad av någon, kan hon fokusera på de behov 

vilka ligger högre upp i hierarkin såsom självkänsla och självförverkligande (Benes & Alperin 

2016, s. 40). Den biologiska och fysiska behovsnivån innehåller exempelvis mat, homeostas, 

husrum, och sömn. Trygghetens behovsnivå innehåller exempelvis rutin, ordning, frihet från 

rädsla (både mentalt och fysiskt). Tredje nivån är tillhörighet och kärlek vilket innehåller 

affektion, vara en del av gruppen, sammankoppling, vänskap, partner eller make/maka. Den 
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näst sista nivån är självkänsla vilket exempelvis innehåller status, självrespekt, respekt av andra, 

och prestation. Den sista nivån, vilket är självförverkligande, innehåller självförtroende, 

självuppfyllande, och uppnående av sin potential (Benes & Alperin 2016, s. 41). Maslows 

hierarki av behov är strukturerad som en pyramid där de mest grundläggande behoven ligger 

som bas för pyramiden. När människan uppnår de grundläggande behoven kan hon ta sig till 

nästa nivå av behov vilka är mer komplexa. Till slut når hon självförverkligande där hon uppnår 

sin fulla potential. Pyramiden är dock inte en riktnings pyramid, utan varje person kan beroende 

på kontext och/eller situationer som uppstår i livet, behöva gå tillbaka till lägre nivåer av de 

olika grundläggande behoven (Benes & Alperin 2016, s. 40).  

 

Således är det viktigt att infoga denna teori i denna undersökning om idrott och hälsa där den 

är relevant av två huvudorsaker. Först, det är viktigt att förstå att om eleverna har uppnått de 

olika behoven eller inte så påverkar det deras lärande. För det andra, forskning om hjärnans 

utveckling hos ungdomar har noterat att prefrontala cortexen påverkar impulskontroll och 

beslutsfattande. Med andra ord, det är orealistiskt att förvänta sig att ungdomar ska komma 

vidare från de grundläggande behoven och uppnå transcendens (Benes & Alperin 2016, s. 40). 

Senare har det tillagts nivåer vilka är den kognitiva, den estetiska och transcendensnivån. I 

studiens kontext är det intressant att se hur elevernas svar kan tolkas via de olika behov som 

Maslows hierarki av behov uppvisar.  

3.2 Det sociokulturella perspektivet på motivation 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur lärande och mänskligt tänkande/handlande 

sker. Således är teorin intresserad av “hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar 

fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus” 

(Säljö 2000, s. 18) i ett sociokulturellt perspektiv. Dysthe (2003 s. 38) belyser att det 

sociokulturella perspektivet betonar att motivation så gott som finns inbyggt i samhällets och 

kulturens förväntningar på sina ungdomar. Om ungdomarna upplever att de olika platser som 

de verkar i hänger samman med förväntningarna blir det de lär sig meningsfullt och 

motiverande. Å andra sidan betonas att skolan har en avgörande roll att skapa en motiverande 

och meningsfull läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Motivation 

uppstår genom olika interaktionsformer och miljöer där de deltagande eleverna känner sig 

accepterade. Att delta i och bli uppskattade i en grupp ger motivation för lärande som känns 

meningsfullt. ”Det sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att lära beror på 
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upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som 

viktiga i de grupper man ingår i. Både hemmiljön och klassen påverkar motivationen.” (Dysthe 

2003, s. 39).  

3.3 Inre motivation och yttre motivation 

I studier om motivation används begreppen inre och yttre motivation vilka tyder på två olika 

typer av motivation (Benes & Alperin 2016, s. 42). Den inre motivationen handlar i skolkontext 

om hur motivationen hos eleverna, genom personliga intressen, kan skapa en drift till beteende 

som underlättar lärande och hjälper individen att känna kompetens. De inre motivationen är 

olika från person till person och baseras på behov, tro och begäran (Benes & Alperin 2016, s. 

42). Å den andra sidan är yttre motivation driven av faktorer vilka påverkar personen utifrån 

exempelvis berömdhet, pengar eller konsekvenser. Med andra ord, yttre motivation påverkar 

personer till ett visst beteende. Dock härstammar beteendet från ett mål vilket antingen ger 

belöning eller straff. Eleverna kan bli motiverade genom att få belöning om de får bra betyg. 

Men detta är oftast inte beteendeförändrande långsiktigt vilket betyder att om eleverna inte får 

sin belöning eller inte uppnår sina mål så kommer de troligtvis gå tillbaka till sina vanor vilka 

är drivna av den inre motivationen (Benes & Alperin 2016, s. 42 f.).  Därför är det viktigt i 

skolsammanhang att kunna beröra elevernas inre motivation och deras värderingar för att kunna 

skapa en förändring i beteende till det som lärarna inom idrott och hälsa vill. 

4 Metodik 

I detta avsnitt presenteras undersökningsmetoden och genomförandet av undersökningen. Att 

undersöka elevers motivation i idrott och hälsa kan vara ett känsligt område. Detta innebär att 

forskningen utgår från de etiska aspekterna vilka är noga utarbetade i studiens metod 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5 f.). I följande stycken presenteras vilka strategier som valdes i 

undersökningen samt vilka hinder som uppstod. 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att skapa djupare kunskap om fenomenet elevers motivation och hur den 

påverkar intresset och deltagande på idrott och hälsalektionerna, därför ansågs det att en 

kvalitativ metod var passande för studien. En kvalitativ intervjumetod används i studien vilket 

innebär att forskaren och deltagaren har möjlighet att diskutera fenomenet som undersöks och 

som kan besvara undersökningens frågeställningar.  Eftersom studien är inriktad på att ta del 

av elevernas vilja, övertygelse och erfarenheter som kan beskriva elevernas motivation i idrott 
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och hälsa, är intervju en bra metod att användas (Denscombe 2009, s. 232). Genom 

semistrukturerade intervjuer kan eleverna ge sin historia och sina upplevelser av idrott och hälsa 

medan intervjuaren har friheten att frångå intervjuguiden och ställa ytterligare frågor eller 

kontrollfrågor vilket kan hjälpa till att besvara studiens syfte. (Denscombe, 2009, s. 234 f.).  

4.2 Urval 

Urvalet till studien bestod av elever som visade bristande motivation via att inte delta eller att 

de inte hade deltagit på lektionerna i den senaste tiden. Skolan skulle ha ett eller flera 

yrkesförberedande program och eleverna skulle ha valt att studera på något yrkesprogram. Den 

totala mängden av intervjuer som genomfördes i undersökningen var 11 där 7 var pojkar och 4 

var flickor. Intervjuerna genomfördes på en gymnasieskola i Stockholms län med elever från 

bygg- och fordonsprogrammet. Elever från tre olika klasser valdes ut. De tre olika klasserna 

var fordon och transport från första året på gymnasiet, bygg och anläggning från första året på 

gymnasiet, och fordon och transport från andra året på gymnasiet. Det var noterat att det kunde 

bli svårt att nå elever vilka skulle passa målpopulationen. Eftersom det kunde bli svårt att nå 

elever ansågs det passande att urvalet gjordes med hjälp av klassernas lärare som hade som 

funktion att vara ”gatekeeper” (Creswell 2012, s. 211 f.). Läraren kunde visa vilka elever som 

passade för studiens urval och vilka elever som kunde delta i en intervju. Urvalet var också 

strategiskt. Eleverna till intervjun valdes från lärarens närvarolista på den valda skolan.  

4.3 Genomförande 

En intervjuguide skapades och testades genom en pilotintervju. Det analyserades vilka frågor 

som är relevanta och kan skapa validitet genom att besvara undersökningens frågeställningar. 

Sedan kontaktades skolans idrottslärare via email och informerades om undersökningens syfte. 

Första läraren tackade nej på grund av tidsbrist. Andra läraren tackade ja men påminde om att 

hen inte har allt för mycket tid. Dock var hen hjälpsam med urvalet av eleverna och peppade 

elever att delta i intervjuerna. Läraren visade också vilka klasser som skulle passa studiens 

syfte.  Jag gick till skolan flera gånger under veckan för att kunna samla in tillräckligt med 

intervjuer. Innan varje lektion diskuterades med läraren om vilka elever som uppfyllde 

urvalskriterierna. I början av lektionen hölls en muntlig presentation av mig där all viktig 

information informerades. Under lektionen frågades varje elev som var icke deltagande först 

och sedan de andra eleverna som verkade kunna uppfylla urvalskriterierna. Intervjun gjordes 

en elev i taget i ett enskilt rum och spelades in på ett inspelningsprogram på smartphonen. Sedan 

transkriberades (Hassmén och Hassmén 2008, s. 112 f.) intervjun på datorn till ett word-
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dokument. De transkriberade intervjuerna kodades och kategoriserades för att finna relevanta 

svar för studiens frågeställningar och syfte (Hassmén och Hassmén 2008, s. 113 f.). Data 

analyserades genom studiens teoretiska ramfaktorer, vilket innebär tolkningen av fenomenet 

(Hassmén och Hassmén 2008, s. 333). 

4.4 Reliabilitet och validitet 

I denna kvalitativa undersökning skapades hög reliabilitet med hjälp av intervjuguiden (Bilaga 

3) och en pilotintervju. Detta skall öka pålitlighet och upprepbarheten eftersom intervjuguiden 

och pilotintervjun kan ge möjligheten till att göra om samma studie av en annan forskare. 

(Hassmén och Hassmén 2008, s. 135 f.). Dock var intervjun halvstrukturerad vilket betyder att 

huvudfrågorna kan vara öppna vilket kan skapa variation i intervjuerna. Elevernas svar hade 

likheter vilket underlättade skapandet av likadana följdfrågor och kunde ge relevant information 

för undersökningen. Validitet ökas på grund av att trovärdigheten sker genom ett pålitligt sätt 

av intervjuguide och en pilotintervju (Hassmén och Hassmén 2008, s. 155). Validitet uppnås 

också genom att undersökningens syfte besvaras i intervjuerna. Kvalitativa intervjuer har en 

nackdel genom att de inte går att generalisera resultatet och att hävda att alla 

yrkesprogramelever i Sverige har likadana upplevelser och erfarenheter, eftersom resultatet 

svarar för en mindre grupp av elever. Studien gjordes på ett gymnasium vilket kan vara en 

bristande faktor för studiens validitet eftersom studien inte kan täcka elevernas åsikter i ett 

större sammanhang.  

4.5 Etiska aspekter 

Undersökningen har förhållit sig till fyra etiska aspekter som är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet uppfylldes genom diskussionen med läraren genom email och konversation 

innan lektionerna hur allt skulle genomföras och sedan i början av varje lektion hölls det en 

muntlig presentation om undersökningen. Efter presentationen ställdes det en fråga om 

frivilliga deltagare vilka var få, så som det var tänkt innan och därför meddelades det till 

eleverna att under lektionens gång kommer några få frågan om de vill delta på intervjun. 

Samtyckeskravet blev uppnått när de deltagande eleverna fick ett informationsbrev innan 

intervjun som sedan lästes och godkändes (Bilaga 2). I tillägg, i den muntliga presentationen 

och i informationsbrevet blev eleverna tydligt informerade om att allt är frivilligt och att 

deltagaren har möjlighet att backa när som helst. Konfidentialiteten informerades också i den 

muntliga presentationen och i informationsbrevet. Elevernas utsagor behandlas konfidentiellt. 
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Nyttjandekravet uppfylldes genom att allt material som insamlades endast har använts i 

undersökningen. 

4.6 Kontext runt studielokalen och klasserna 

Jag belyser via mina observationer hur klasserna och lektionerna såg ut för att skapa en kontext 

runt själva undersökningsmiljön. Under varje lektion i varje klass på skolan var hälften av 

eleverna icke deltagande men närvarande. Klasserna verkade vara stökiga och själva 

lektionerna kaotiska. Flera elever som skulle ha kunnat delta på undersökningen tackade nej. 

En annan intressant observation var att nästan ingen på lektionerna var ombytt. 

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten genom studiens två frågeställningar som sedan indelas i 

sex kategorier:  

 Motivationen nu och då 

 Allmän motivation till idrott och hälsa och fysisk aktivitet 

 Motivationen reflekterar deltagande? 

 Vad motiverar att delta i idrott och hälsa? 

 Vad motiverar att inte delta i idrott och hälsa? 

 Syftet av idrott och hälsa, motiverar eller inte?  

De intervjuade eleverna går på Fordon och transports-, och bygg och anläggningsprogrammet.  

Programmen förkortas som FT och BA. Deltagarna i undersökningen nämns som Pojke, FT 1; 

Pojke, FT 2; Pojke, FT 3; Pojke, FT 4; Flicka FT 5 och så vidare. Det finns bara två från BA 

programmet och de nämns som Pojke, BA 1 och Flicka, BA 2. Citaten är valda för att 

representera de vanligaste svaren och även de kontroversiella svaren. Analysen av 

intervjusvaren utgår från teorin om människas motivation och det sociokulturella perspektivet 

på motivation. 

5.1 De intervjuade 

De flesta svaren på bakgrundsfrågorna påvisar att eleverna tillhör gruppen av människor som 

anser att teoretiska ämnen är svåra att begripa medan de praktiska ämnena anses vara mer 

begripliga. Majoriteten av eleverna anser att deras favoritämne är något som är praktiskt, 

konkret, och yrkesrelaterat. Å andra sidan är de ämnen eleverna tycker minst om exempelvis 

engelska, svenska och samhällskunskap. 
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”Bästa är väl fordonsteknik” (Pojke, FT 3) 

”Det bästa är att man får köra bil, att köra, att ta körkort.” (Pojke, FT 4) 

”Yrkestrafik favorit, då är typ och kör lastbil och bil.” (Flicka, FT 5) 

”Nu är min favorit ämne bygg” (Flicka, BA 2) 

 

Bland de intervjuade eleverna fanns det sådana som valde yrkesförberedande program på grund 

av sin familj vilket antyder att kultur och förväntningar kan ha påverkat deras val. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det naturligt för eleverna att vara motiverade att välja 

yrkesförberedande program på grund av familjens kultur eller förväntningar. 

 

”Det är inte bara fordon utan de är att komma upp till transport och få lastbilskort och de där för 

att farsan är entreprenör så de känns naturligt” (Pojke, FT 2) 

”Min familj har företag, jag har velat gå där sen jag har varit tre år, asså dehär yrket, alltid varit 

intresserad” (Flicka, FT 7) 

 

En del av de intervjuade har bytt program från ett studieförberedande program till ett 

yrkesförberedande program. Anledningen verkar vara brist på motivation som reflekteras i brist 

på ork att studera. 

  

”Jag gick sam innan, men de var mycket plugg. Jag var lite skol trött, så” (Flicka, BA 2) 

”Orkade inte plugga så mycket” (Pojke, FT 8) 

 

Sammanfattningsvis är de intervjuade eleverna skoltrötta men praktikintresserade individer. 

Oberoende av deras eget intresse, kan samhället och kulturen som de är omringade av ha 

påverkat deras motivation och intresse att välja yrkesförberedande program. 

 

5.2 Hur skulle eleverna beskriva sin motivation till idrott och hälsa? 

5.2.1 Motivationen då och nu 

Upplevelser och erfarenheter från högstadiets idrott och hälsalektioner är positiva, vilket har 

haft positivt påverkande till motivationen hos största delen av de intervjuade eleverna. Idrott 

och hälsa var roligt på grund av att eleverna upplevde att de var i en idrottsintresserad miljö 

med bra lärare som skapade bra planeringar med tydligt syfte och meningsfullhet. Enligt 
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Maslows teori om hierarki av behov så uppfylldes de olika nivåerna av behov. De kände 

tillhörighet till klassen och med läraren och uppnådde möjligheten att undersöka sin självkänsla 

och sitt självförverkligande. Eftersom eleverna uppnådde trygghet, tillhörande och acceptans 

(kärlek) behoven skapades det en lärandemiljö som kändes meningsfull och viktigt. 

Motivationen blir hög ur ett sociokulturellt perspektiv på grund av att lärandemiljön är 

meningsfull och viktig eftersom elevernas upplevelser möter samhällets och kulturens 

förväntningar samt att skolan skapade en positiv lärande situation. Dock, så är det inte lika på 

gymnasiet. De intervjuade elevernas beskrivningar uppnår inte de behov och förväntningar eller 

ens en positiv lärandesituation i skolan, vilket innebär att motivationen att delta brister hos 

nästan alla intervjuade elever.  Flera elever uttrycker att orsaken till negativa upplevelser ligger 

hos andra i klassen och läraren. Bland dessa svar framgår det att klasskamraterna är oseriösa, 

inte deltagande, skoltrötta. Å andra sidan beskrivs lektionsplaneringarna vara dåliga, tråkiga 

och ha bristande koppling till syfte eller yrke. Brist på strikthet av läraren anses ha negativt 

inflytande på elevernas motivation att delta. Sammanfattningsvis, deltagande och motivation 

påverkas av att dålig planering, lärare, brist på strikthet och inget syfte. 

5.2.1.1 Högstadiet 

Resultatet visar att alla förutom Pojke, BA 1 och Pojke, FT 8 har varit motiverade till idrott och 

hälsa på högstadiet. Eleverna beskriver att erfarenheterna och upplevelserna har varit positiva 

vilket innebär högt deltagande och hög motivation. Elevernas svar visar att det har varit bra på 

idrott och hälsalektionerna på grund av olika orsaker såsom: idrottsintresserad miljö, roliga och 

variationsrika lektioner, bra lärare, tydligt syfte och meningsfullhet.  

 

”Då var det roligt, då gick jag ju på (skolnamn). Så, då var det mer idrott. Men det är skillnad på 

klasserna också, för att på (skolnamn) är alla sportintresserade, och de är väl liksom kul med idrott 

och de var veckans höjdpunkt.” (Flicka, FT 5) 

”Det var bättre på högstadiet. Det var ju därför jag var mer med också, för att de var lite, för att 

de blev lite olika grejer hela tiden. De var inte samma grejer hela tiden, så de var roligare när alla 

var med, än bara fyra stycken var med.” (Flicka, FT 7) 

”Vi hade en riktigt bra lärare också” (Pojke, FT 1) 

 

Meningsfullhet och kunskap om vad som skall ske på kommande lektioner var teman som de 

intervjuade eleverna ofta talade om. Dessa teman beskrevs exempelvis i form av bra planering 

och mer teori eller kunskap om vad som krävs av eleverna. 
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”Då var det, asså då hade vi mer teori, och vi gick genom vad som vi skulle göra för att uppnå 

kraven. Och sen så innan vi börjar med något större moment, gick vi alltid genom vad var det som 

vi skulle göra för att klara E, och C och A nivå. Då var allting självklart. Och då kunde man 

antingen kämpa jätte jätte hårt för ett A, eller så kunde man ta det lugnt och veta vad man, asså 

för att få ett E eller C. Då visste man hur man skulle göra för att bli godkänt.” (Flicka, FT 5) 

”De va mer planerat och mer… man visste vad man skulle göra och.. man var alltid igång och 

göra någonting… de är lite slack här alltså, man gör inte så mycket.” (Pojke, FT 4) 

 

Pojke, BA 1 och Pojke, FT 8 beskriver sina upplevelser som negativa jämfört med de andra 

intervjuade eleverna. Det är två tydliga teman som dessa elever beskriver i svaren: lärare och 

för svåra övningar med prestationskrav. 

 

”Det är just för att det var såna hära grejer som alla skolor behövde göra typ och sen bara, sen 

måste man för att få bra betyg, måste man ju träna som fan. Jag tror vi hade en i klassen som klara 

allt… så att.” (Pojke, FT 8) 

”Då var det lärare och sånt där, ingenting seriöst…” (Pojke, BA 1) 

5.2.1.2 Gymnasiet 

Resultaten visar totalt motsatta upplevelser inom idrott och hälsa på gymnasiet, enligt de 

intervjuade eleverna, jämfört till deras erfarenheter i högstadiet.  

 

”I början var de bra, men sen bara gått ner för vi har kört samma övningen hela jävla tiden.” 

(Pojke, FT 1) 

 

Pojke, FT 1 sammanfattar den totala bilden bland eleverna där idrott och hälsa har varit bra i 

början men snabbt upplevts som tråkig. Majoriteten beskriver att de har tappat motivationen 

eller att motivationen helt enkelt är dålig vad gäller idrott och hälsa. Orsakerna till detta är bland 

annat skäl vilka de flesta av de intervjuade eleverna beskriver är yttre faktorer  

 

”Då (i början av terminen) var typ alla med, en halvtimme så droppa dom… och hoppa av…” 

(Pojke, FT 8) 

”Det är inte så mycket som händer här, det är lite dåligt.” (Pojke, FT 4)  

”Jag vet inte. Det är ju, det blir inte, jag tar inte med mig kläder också, vet inte varför, det är helt 

onödig helt enkelt.” (Pojke, FT 4) 

”Ja men asså, vi får om vi vill spela pingis eller hoppa hopprep eller spela fotboll eller… Så göra 

alla 20 olika saker och det blir kaos och alla börjar bråka och så går jag hem.” (Flicka, FT 5) 
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Resultaten visar också att det som kan ses som motiverande är: bollsport för några killar, den 

teoretiska insatsen som finns, att vara bra gör det lättare, och ingen prestationsångest. 

Sammanfattningsvis tycker majoriteten att idrott och hälsa är tråkigt i skolan medan några är 

motiverade bara på grund av att bli godkända. Elev 10 säger att ”om man skulle inte har betyg 

så skulle man skita i det.”. Nedan är flera exempel på hur de intervjuade beskriver sina 

upplevelser av idrott och hälsa i gymnasiet. 

5.2.2 Allmän motivation till idrott och hälsa utanför skolkontext och 

fysisk aktivitet på fritiden 

För de flesta av de intervjuade eleverna är idrott och hälsa viktigt och bra. Den allmänna 

inställningen till idrott och hälsa utanför skolkontext anses vara positivt och intressant. Bland 

de intervjuades svar uttrycks det att idrott och hälsa är där för motions skull och att det är bara 

roligt. Ingen djupare koppling till något syfte eller meningsfullhet beskrivs i svaren. Dock finns 

det elever som anser att ämnet har en viktig roll för eleverna att skapa bra förutsättningar till 

sitt yrke. Men majoriteten anser att det finns brist på meningsfullhet vilket omvandlas till brist 

på motivation till idrott och hälsa. Detta kan antyda att idrott och hälsa i skolan inte möter de 

behov och lärandemiljöer som behövs för att skapa motivation bland eleverna att lära sig och 

vara aktivt deltagande på lektionerna. 

 

Fast elevernas motivation till hur aktiva de är på fritiden är blandad verkar det inte påverka 

motivationen till idrott och hälsa eftersom själva motivationen att motionera på sin fritid har 

tagit slut på grund av antingen bristande intresse eller tidsprioritering för något annat. 

5.2.2.1 Idrott och hälsa utanför skolkontext 

Flicka, BA 2 visar tydligt att ämnet har en viktig roll för att ge bra och viktigt kunskap om hälsa 

för eleverna och för deras framtida yrke. Flicka, FT 6 sammanfattar elevernas tankar om idrott 

och hälsa utanför skolkontext väl och visar hur vissa elever kan kompensera den tråkiga idrott 

och hälsa undervisningen genom att hålla på med fysisk aktivitet under sin fritid. Elev 6 

beskriver att ” det är så klart inte roligt. Det är det enda aktivitet vi har i skolan. Så att de är lite 

tråkigt. Sen får man göra på fritiden istället.” De flesta intervjuades svar antyder att 

motivationen till idrott och hälsa utanför skolkontext är tydligt positiv. Majoriteten av eleverna 

anser att idrott och hälsa är antingen: viktigt, roligt i sig, viktigt för yrket eller bara allmänt 

positivt.  
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”[…] jag tycker det är jätte roligt med idrott och hälsa. För att jag tycker att det är viktigt, så att 

de här hade varit ett guld läge att faktisk få ett träningspass.” (Flicka, FT 5) 

”Mm, Det är ganska viktigt tycker jag. Men, hmm, det känns ändå som att det är, eller det är bra 

att man har idrott som man röra sig speciellt vi som går bygg. Då tycker jag att man borde ta 

idrott seriöst, alla, för att vi jobbar med kroppen och så. Sen sak vi gör förmodligen efterskolan 

om man skall jobba liksom, med bygg och sådant. Men jag tycker att man borde lära sig mer 

kanske som vi går på yrkesprogram, kanske mer, med att man får lära sig liksom så här […] 

ergonomi och sådant” (Flicka, BA 2) 

 

 

5.2.2.2 Fysisk aktivitet på fritiden 

Resultaten visar att motivationen till fysisk aktivitet på fritiden är väldigt blandad. Det finns 

elever som verkar vara väldig motiverade att göra fysisk aktivitet på fritiden medan det finns 

elever som inte alls är motiverade att motionera eller träna. En del av de intervjuade har varit 

aktiva på fritiden men har lagt av antingen på grund av brist på motivation eller på grund av en 

orsak som hindrar dem från att delta, såsom en skada. 

 

”Ja, jag är ute och springer rätt så mycket,…” (Flicka, FT 5) 

”Ja asså man måste göra det, de är bra” (Pojke, BA 1) 

”Njaa… jag asså motionera, de gör jag inte… nej nej… jag tränar och gymmar bara… bara för 

att aa… bra…” (Pojke, FT 4) 

 

Skada har orsakat stopp för fysisk aktivitet på fritiden bland de intervjuade eleverna. 

 

”Aa, hela motivation tappa jag, för att jag kunde inte göra någonting för att om jag gjorde något 

så hoppade knät ur led direkt… men nu när jag opererade… nu kommer de bli bättre…” (Flicka, 

FT 7) 

”Har hållit mycket på idrott förr sen lessna jag, sen tänkte jag börja igen men vågar inte förrän 

ryggen är bra…” (Pojke, FT 8) 

 

 

Bland de intervjuades svar framkommer att prioritering och intresse för andra saker helt enkelt 

har tagit över tiden istället för fysisk aktivitet.  

 

”Asså, ju… vad skall man säga, jag hade nog behövt träna mera än vad jag gör… för det finns 

inte riktig tid än vad man skall säga, för när jag inte går i skolan så jobbar jag eller så gör jag 
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något med racing eller så vill man ha lite fri tid med kompisarna liksom… men aa… jag är… jag 

gymmade förra året så jag är… jag har varit ganska aktiv men de har tappats ner lite tyvärr… 

men jag skall försöka ta tag i till så fort så möjlig när de blir lite lugnare” (Pojke, FT 2) 

”Typ, till och från… ibland har jag… perioder när jag tränar… och ibland inte…” (Flicka, BA 

2) 

 

Flera av de intervjuade eleverna anser att fysisk aktivitet är viktigt för dem och är därför 

motiverade att fortsätta eller börja igen med att träna och hålla sig igång. 

 

”Ganska viktig, om jag inte skulle ha rört på mig så skulle de inte var bra för mig…” (Flicka, FT 

6) 

”Jaa de är väl ganska viktigt liksom.. de är en del av idrott, sociala att komma iväg och göra 

någonting, istället att komma med och sitta så gör man någonting då kan man även röra sig.. än 

att komma och sitta så kan man sitta hemma liksom… de är viktigt tycker jag… och då.. är det 

roligt att ha kompis med sig som motiverar och så här peppar man varandra..” (Pojke, FT 9) 

5.2.3 Deltagande reflekterar motivationen? 

De flesta av de intervjuade elevernas svar visar att de deltar på grund av betyg, vilket 

framkommer tydligt nedan. Dock är deras motivation inte hög på grund av att andra 

klasskamrater inte deltar på lektionerna. Det antyder att de behov och den positiva 

lärandemiljön som behövs för att skapa motivation inte finns. Ingen positiv interaktion sker 

mellan eleverna eller mellan eleverna och lärare. Därför kan motivationen brista hos eleverna. 

Skada var inte en stor orsak för icke deltagande och särskilt inte för den allmänna motivationen 

till idrott och hälsa. 

 

Nästan alla av de intervjuade beskriver sin motivation som bristande, det har framkommit 

tidigare i resultatet. Men en del av de intervjuades svar visar att deltagandet är varierat bland 

de olika klasserna. Det framkommer att flera av de intervjuade eleverna är halvt deltagande på 

lektionerna.  

”Aa, dom flesta (är deltagande) men de beror på vad det är också, vad är de för sorts lektion. Om 

den är typ, vi får aldrig reda på vad de är nästa gång, framför allt flesta gångerna. Då är det så 

här, om man då kommer hit, får reda på att det är typ volleyboll, det är ingen med på, och sitter 

80 % på bänken och väntar på att tiden går ut och sen kunna gå hem.” (Pojke, FT 4) 

 

I tillägg visar resultatet att hälften av eleverna som är med i studien oftast är med eller 

närvarande på lektionerna men bara två av eleverna är nästan alltid deltagande. De flesta av de 



 

23 

 

intervjuades svar tyder på hur motivationen inte är kopplad med närvaro och deltagandet på 

lektionerna. 

 

”Man sitter och väntar bara att man får gå hem… vi brukar få åka hem tidigare…” (Flicka, FT 6) 

”Just i skolan? Det är asså, spelar ingen roll, om jag är med så, jag brinner inte för det liksom…” 

(Pojke, BA 1) 

 

Deltagandet kan öka om lektionen innehåller något som majoriteten tycker om. Likväl sitter det 

en grupp av inaktiva elever. Det indikerar inte att motivationen att vara mer deltagande vid 

vissa tillfällen har gett ett ökat genuint intresse för idrott och hälsa.  

 

”Då är det lite mer med men det är inte alla med heller, det är kanske… Aa men kanske 70-80% 

är med, de andra sitter bara och väntar.” (Pojke, FT 4) 

 

En del av de intervjuade påpekar att deras deltagande påverkas av andras deltagande, vilket kan 

tolkas som att deltagandet reflekterar elevernas motivation. 

 

”Ungefär vart annan gång (deltagande), hehe, har blivit. Men… aa… Man försöker ju, asså när 

man väl är med på idrottslektionen så försöker man ju liksom, dra med sig så många som möjligt 

att dom också skall vara med men det är svårt, och sen, dagen efter så, då är de ingen som vill 

vara med. Aa, då är det inte så kul att stå och spela innebandy med tre stycken, så.” (Pojke, FT 

2) 

 

Det finns en del av de intervjuade som inte deltar alls fastän de är närvarande, vilket antyder att 

i en klass med bristande motivation kommer troligtvis eleverna inte att delta. En intressant 

observation, och som uppkommer delvis i de intervjuades svar, är att nästan inga är ombytt 

även om de deltar. 

 

”[…] jag är aldrig med…” (Flicka, FT 5) 

”Nästan aldrig (med)… jag är aldrig ombytt…” (Flicka, FT 6) 

”Varje lektion, men inte ofta är jag ombytt, för att… de går och komma in om alla, alla kan 

komma in genom omklädningsrum så därför är man inte ombytt… de är som en labyrint…” 

(Flicka, FT 7) 

”Jag är alltid med…” (Flicka, BA 2) 
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Resultaten visar att för vissa är skada den huvudsakliga orsaken till att inte delta, men som ovan 

skrivits är den allmänna motivationen till idrott och hälsa ändå låg.  

 

”aa absolut då skulle jag ha vart med” (Pojke, FT 3) 

”[…] nu är jag med varje lektion när jag mår bra…” (Pojke, BA 1) 

 

En generell beskrivning av sitt deltagande och motivation är sammanfattat bra av Flicka, BA 2. 

 

”jag är ju med men inte, jag deltar inte jätte aktivt men…” (Flicka, BA 2) 

5.3 Vad motiverar eleverna till att delta eller inte delta i idrott och 

hälsa? 

5.3.1 Vad motiverar till att delta i idrott och hälsa? 

De intervjuade eleverna beskriver, trots sin bristande motivation till idrott och hälsa, att ett 

godkänt betyg motiverar dem till att delta. Även välbefinnande av fysisk aktivitet under 

idrottslektionerna motiverade vissa att delta. Saker som skulle uppfylla Maslows behov och 

samhällets förväntningar skulle vara, enligt de intervjuade elevernas svar, varierande och 

meningsfullt innehåll och en lärare som är flexibel, strikt och uppmuntrande. För vissa elever 

skulle prestationsfri undervisning vara motiverande och att bara ha roligt. 

5.3.1.1 Närvaro och godkänt betyg 

De flesta intervjuades åsikt om vad som motiverar dem att delta är närvaro för att få betyg och 

bli godkänd. Det lägsta godkända betyget räcker till de flesta av de intervjuade eleverna. Med 

andra ord, det finns inte en längtan om djupare kunskap och ambitioner att få högt betyg, utan 

det handlar om att göra det som behövs för att bli godkänd. 

 

”Jaa-a, de har att man inte har blivit motiverad till och att vara med på idrottslektioner, man är 

inte alls taggad, man vill helst bara dra hem, men man är bara där för att inte få frånvaro…” 

(Flicka, FT 6) 

”Betyg… måste vara godkänd…” (Flicka, BA 2) 

”Mjaah, vad skall man göra annars, man får ingen närvaro och betyg om man inte är med så 

att…” (Pojke, FT 8) 
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Närvaro är en essentiell del av faktorer som motiverar eleverna att delta, även om motivationen 

är dålig. Eleverna anser att närvaro är något obligatorisk för att få ett godkänt betyg. Dock, att 

närvaron motiverar eleverna att delta betyder inte att eleverna skulle vara aktiva på lektionen. 

En elev beskriver tydligt att dålig motivation drar ned aktivt deltagande. 

 

”Min motivation… aa asså, nej.. för jag är med varenda gång de är jag oansett även om man 

tycker att de är skittråkigt för att det handlar om betyg liksom.. men man är inte lika motiverad 

att göra någonting, om de är, om motivation är dåligt då blir man inte liksom.. helst hundra % 

deltagande heller.. .man går runt och inte gör så mycket och sådär jaa…” (Pojke, FT 4) 

 

Betydelsen av närvaron och godkänt betyg är stor och vissa skulle kunna kortfattat beskriva sitt 

intresse för idrott och hälsa som följer: 

 

”om man inte skulle ha betyg så skulle man skita i det…” (Pojke, FT 8) 

 

Även om flera säger att de vill få godkänt verkar det inte motivera alla tillräckligt för att delta. 

 

”ja, de är typ… asså de är, alla säger typ för att få godkänt, de är alltså inte många som är med, 

asså klasskompisar… hmm…” (Flicka, BA 2) 

 

5.3.1.2 Roligt och ingen press 

En del av de intervjuades svar om vad som får dem att delta innehåller prestationslösa lektioner 

och om att ha det roligt genom roliga aktiviteter, eller att alla deltar. Eleverna beskriver att om 

det är roligt och utan press så kommer troligtvis klasskamraterna att delta.  

 

”att man kan vara och liksom aa, ha kul och allt sådant där… Skulle jag tro.” (Pojke, FT 2) 

”aa men typ att ha någonting som alla kan delta i utan att de blir press liksom… att de inte är 

utan att de är deltagande som betyg sätts istället för att hur bra man lyckas göra det…” (Pojke, 

FT 8) 

”mycket aktivitet, asså, måste vara aktiv hela tiden, springa runt ändå, såna här, det skall vara 

något roligt och […] det är roligt om alla är med, de är de…” (Pojke, FT 4) 

 

Detta är intressanta åsikter ur den teoretiska ståndpunkten eftersom elevernas kommentarer 

antyder att positiv miljö och interaktion skapar en hög motivation för att delta aktivt. Att ha kul 

kan ses vara sammanknutet till behov av trygghet och acceptans (kärlek). 
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5.3.1.3 Lärare 

En motiverande lärare är strikt, flexibel och har en bra relation till eleverna enligt de intervjuade 

elevernas svar. Dessa egenskaper i en lärare får eleverna att delta aktivt.  

 

”jaa… att det är mer strikt… inte mer så här, gör vad man vill, typ så.” (Flicka, FT 6) 

”ja, jag skulle säga att antingen får ni gå härifrån eller så får ni vara med men då får ni uppföra 

er… och sen så dom måste, asså (Läraren) han bör ju vara med mer, så när dom lägger dryga 

asså elaka kommentarer, då måste han ju säga att det är inte okej… fast visst går vi på gymnasiet 

men de är ändå lärarens uppgift att se att alla mår bra…” (Flicka, FT 5) 

 

Läraren anses vara nyckeln till aktivt deltagande även om inställningen eller motivationen 

skulle vara låg. En bra relation mellan läraren och eleven är viktig för en trygg och 

uppmuntrande miljö vilket i sig kan öka motivationen för att delta aktivt.  

 

”Det jag tror på, det är asså man har lite, en asså en bra relation till idrottsläraren. Att man kan 

prata om något annat än bara om idrottslektionerna och på så sätt... För då kanske man, om man 

till exempel inte vill va med i skolan så kanske ser man de som en rolig grej.” (Pojke, FT 2) 

5.3.1.4 Varierande och meningsfullt innehåll 

I tillägg nämner de intervjuade att en väl planerad lektion motiverar till aktivt deltagande.  

Lektionens innehåll skall vara varierad, meningsfull och innehålla ett teoretiskt inslag, såsom 

fakta om kroppens funktioner ur ett biologiskt perspektiv. Flera av de intervjuade elevernas 

svar handlade mest om variation i innehållet, vilket skulle öka deras motivation till att delta.  

 

”En bra planering är att man berättar vad man skall göra, olika, olika liksom typer av sporter och 

man skall så här liksom, aa, all… mycket variation liksom.” (Pojke, FT 4) 

 

Vissa ansåg dock att en teoretisk insats, vilket innebär exempelvis pulsmätning eller kroppen 

olika funktioner skulle vara motiverande och ge ökad meningsfullhet eftersom en teoretisk 

anknytning till det praktiska i idrott och hälsa skulle tydliggöra meningen med ämnet i skolan. 

 

”Ja men att man mer kanske typ, tränar kondition, de körde, när jag gick högstadiet så körde vi 

mycket sånt här olika tester, jag vet inte, men då borde man springa och mäta puls och 

armhävningar och sånt där… och… de var kul, typ de… de är roligare än samma liksom 

bollsport varje gång och.. och så…” (Flicka, BA 2) 
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”[…] vi borde ta upp mer om hur kroppen mår och fungerar, han borde lägga om lite grann för 

att han vet att de ända ämnen vi läser är SO (samhällskunskap) och engelska och idrott. De är de 

enda kärnämnena vi har. Så då borde han kasta in sådant som annars kanske skulle komma på 

typ biologin.” (Flicka, FT 5) 

 

Idrott är också meningsfullt bara för att ämnets konkreta form via aktiviteterna skiljer sig från 

de teoretiska ämnena. Detta kunde ses som ett motiv till att vilja ha idrott och hälsa i skolan. 

 

”Man får göra mycket olika sport och göra mycket annorlunda, än om bara gå och liksom… på 

skolan och plugga matte de… när man… du får göra mera aktiviteter och grejer…” (Pojke, FT 

4) 

 

5.3.2 Vad motiverar att inte delta i idrott och hälsa? 

Eleverna i tre olika klasser på yrkesförberedande program beskriver att skada, tråkighet, 

meningslöshet, slöhet, oseriositet, icke deltagande, inre motivation och lärare är medverkande 

krafter som hindrar dem att vilja vara aktivt deltagande på lektionerna. Majoriteten av de 

intervjuade elevernas svar visar att deras bristande motivation inte är enbart på grund av deras 

bristande inre motivation, utan de krafterna som medverkar den yttre motivationen är också 

bristande.  

5.3.2.1 Skada 

Denna kategori beskriver hur en del av eleverna inte kan delta på grund av skador. Dock har de 

flesta av de som har skada bristande motivation till idrott och hälsa. Det vill säga skadorna 

hindrar eleverna att delta men påverkar inte inställningen till idrott och hälsa.  

 

”Jo, ryggen… ibland… jag har problem med ryggen” (Pojke, FT 1) 

”Jag har inte varit så mycket med eftersom de där knät” (Pojke, FT 3) 

”Aa idag är jag inte med för att jag har ont i ryggen?” (Pojke, FT 8) 

 

Skadorna har större påverkan på den allmänna inställningen till idrott. Vissa som har varit 

aktiva på fritiden har lagt av på grund av skador.  

 

”Jag har ju vart den som har idrottat… på typ i tio år… men… sen paja jag mitt knä… och då la 

jag ned allt… för typ ett och ett halv år sen…” (Flicka, FT 7) 
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5.3.2.2 Ingen planering, samma & tråkigt 

I detta avsnitt beskrivs det hur idrottslektionerna uttrycktes vara repetitiva och tråkiga, vilket 

skapar en känsla av meningslöshet bland de intervjuade eleverna. Denna känsla får utlopp i 

form av frustration vilket omvandlas till bristande motivation att vara villig att aktivt delta på 

lektionerna. 

 

”De blir mera tjatigt med samma hela tiden…” (Pojke, FT 1) 

”Kört pingis… 5 lektioner i rad, gjorde inget annat… inget annat… och typ som nu, ingen 

planering alls, nu går man bara runt, och skjuter fotboll, inte göra någonting… typ så…” (Pojke, 

FT 4) 

”Då är det som sagt, det är hela tiden samma grejer, då vill man inte… Asså, samma grejer hela 

tiden. Och sen, att ingen är med ändå liksom.” (Flicka, FT 7) 

 

En del av eleverna tycker att särskilt planeringen är dålig, vilket anses göra lektionerna tråkiga. 

Eleverna har trots sin frustration och låga motivation kvar viljan att klaga och anser att kvalitén 

inte är bra på lektionerna. Möjligtvis gör de positiva erfarenheter som de flesta har från 

högstadiet att de vet att det kan vara bättre. 

 

”För att de planeras ingenting… de är väldig dålig planering här… ingen av vår klass gillar 

idrott.” (Pojke, FT 4) 

”Aa, de är alla som klagar på det (planeringen)” (Pojke, FT 4) 

 

Resultaten indikerar att ingen variation mellan övningarna, med andra ord ingen planering, är 

en orsak till brist på motivation. Vissa intervjuade elevers svar uttrycker tydligt att motivationen 

hänger samman med planering och variation. 

 

”Dåligt (Motivationen), den är inte bra, tyvärr. Men de ju beror på att, det är inte så bra planerat 

heller. Då blir inte motivation bra, till att vara med på lektioner och så, eller man är med, man 

liksom du, de händer inte så mycket, man står mest liksom och de är lite tråkigt.”. (Flicka, BA 2) 

 

 

5.3.2.3 Slöhet, lek & oseriositet 

Denna kategori innehåller flera begrepp som sammanfattar de största och mest uttalade 

upplevelserna bland eleverna i de olika klasserna. De flesta av de intervjuade eleverna beskriver 
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sina klasser och klasskamrater som slöa, inte seriösa, lata, dåligt inställda, och otrevliga. Att 

vara oseriös är ett stort hinder för positiv motivation enligt resultaten. Bland de intervjuades 

svar dyker det upp hur ofta en viss oseriositet dominerar klassens atmosfär 

 

”Dom har aldrig varit bra…” (Flicka, FT 5) 

”Nej… asså de är ju massa ploj… eller typ hela tiden…” (Flicka, FT 5) 

”[…] jag vill inte vara med på idrottslektionerna eller, just för att de blir inte idrott… utan alla 

bara springer bara runt och leker och skriker, och sen så börjar dom bråka…” (Flicka, FT 5) 

”de är ingen som är med, det känns inte seriöst, känns som en liten lekstuga… typ de…” (Flicka, 

FT 6) 

 

En del av de intervjuade elevernas svar beskriver hur klassen och klasskamraterna har påverkat 

deras motivation att delta på idrott och hälsalektionerna. Flicka, BA 2 beskriver att hennes klass 

är för stor och att ”[…]då blir de ju att man hamnar i lag med sån som man inte känner” och 

det känns obekvämt.  

 

”Om alla är seriösa då är man seriös själv, om dom inte är seriösa då kan man inte vara seriös de 

blir konstigt…” (Pojke, BA 1) 

”Nej, de går inte, man säger, man säger ju åt att vara med, fan nu asså, va med nu asså, man måste 

säga att vara med, och delta, man, sen gör dom det inte, dom sitter bara på bänken liksom, och 

inte hoppar in då, och slutar man bry sig till slut… att inte försöka få dom med eftersom man vet 

att dom inte kommer att vara med…” (Pojke, FT 4) 

 

Till slut enligt de intervjuades svar slutar eleverna bry sig om idrottslektionerna. Detta indikerar 

att elevernas motivation blir bristande. 

 

”Jaa… du… de blir ju lite jobbigt till slut… för att de blir så rörigt… och då skiter man i till 

slut…” (Flicka, FT 6) 

 

I tillägg en del av de intervjuade beskriver att de elever som går på yrkesförberedande 

programmet är slöa och lata, vilket anses vara en orsak till bristande motivation i klasserna.  

 

”vad fan vet jag… tråkiga.. slöa… dom kan inte göra skit…” (Pojke, FT 4) 

”de är… jag vet inte… men sen så jag vet inte också, men inte att dra alla över en kam, men just 

yrkeselever… dom har just stämpeln på sig jävligt lata…” (Flicka, FT 5) 
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Eller helt enkelt, 

 

”ingen bryr sig liksom…” (Pojke, BA 1) 

 

5.3.2.4 Grupptrycket & ickedeltagande 

En viss gruppdynamik påverkar klassens deltagande och seriositet på lektionerna. En elev 

beskriver att i skolan finns det grupperingar i klassen och varje grupp har sin ledare som visar 

exempel till andra om vad som är intressant eller inte. Med andra ord gruppdynamik och 

grupptrycket har till viss del en påverkan på elevernas motivation. I en klass verkar dessa saker 

påverka motivation negativt eftersom idrott anses vara tråkigt enligt gruppen och ledaren. 

 

”jo men asså de blir asså, det finns alltid en ledare i klassen eller asså du vet, de är grupper, så är 

det alltid, och ifall att en ledare stämmer sig för att idrott är tråkigt då blir ju idrott tråkigt. Och 

sen så när den gruppen blir stor och sen så tycker alla att idrott är tråkigt, då är ingen mer 

med…” (Flicka, FT 5) 

 

Fortsättningsvis, bland de intervjuade elevernas svar uttrycks att grupptryck leder till ett visst 

beteende, vilket i dessa fall inleder till dålig beteende, såsom skrikande, oseriositet eller 

otrevlighet.  

 

”Jaa… man påverkas ju… de blir ju en kedjereaktion liksom, börjar nån, så börjar den och så 

börjar den och så… så här är det liksom.. di, jag hållit på där… börjar dom skrika, då börjar man 

tillbaka, du vet…” (Pojke, FT 4) 

”För att de blir i klassen, eller vissa i klassen som inte kan uppföra sig och då hänger många med 

på det… tror jag…” (Flicka, FT 6) 

”Njaa… de är dom som som gör de, kan så påverkar, om dom är inte seriösa (klasskamraterna), 

om dom är i så seriösa då är kanske inte alla, om en inte är seriös då kanske om om inte alla är 

lika seriösa då vill man inte vara med, de kan också påverka…” (Pojke, BA 1) 

 

Dessa beteenden på grund av grupptrycket får vissa att vilja gå iväg istället för att delta på 

lektionerna. Med andra ord, om någon i klassen anser att en grupp beter sig dålig blir de 

otrevliga vilket innebär att någon kanske inte vill delta sedan på lektionen. 

 

”Dom är väldigt uppe och sen så blir dom, så vänder dom om och blir otrevliga, dom lägger jätte 

ofta spikiga/spyiga/spya kommentarer… då vill man inte vara med dom heller, dom var dom 
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som fick han att bli så ledsen och gå ut, för att dom är så jävla dryga mot alla… så blir det inte 

kul…” (Flicka, FT 5) 

 

Att inte vara ombytt har också blivit en gruppvana. När fler kommer oombytta och inte blir 

tillsagda att byta om så anses det vara okej att vara oombytt av hela gruppen. 

 

”Jag har kanske varit tre gånger med på den här terminen, men asså jag är här men jag är inte 

omklädd men sen så blir det så här att ingen är omklädd, asså de är inte någon bra ursäkt så… 

men de är inte jätte kul och komma till idrott och vara astaggad på idrott och ingen vill vara med 

liksom…” (Flicka, FT 5) 

 

En av de största orsaken till icke deltagande och brist på motivation är klasskamraternas 

ickedeltagande. Flera elever ansåg att det fanns ingen orsak att delta på lektionerna om andra 

bara sitter och tittar. Även om vissa är deltagande påverkar andras ickedeltagande negativt och 

resulterar till att de som är aktiva blir också inaktiva. 

 

”ja asså de är just de här att, de är som till exempel de är inga mera kompisar som är med på 

idrottslektionerna, dom, dom skiter i det så då känner jag att, då blir det lätt att man blir med 

dom istället för… aa… för de blir lite fel..” (Pojke, FT 2) 

 

Icke deltagande är ett stort hinder för att skapa positiv motivation enligt resultaten. Alla elever 

uttrycker att icke deltagande bland andra elever påverkar deras egen motivation och deras eget 

deltagande. 

 

”[…] väldigt många sitter på bänken och sådär. Det är inte så kul liksom, och springa runt när 

halva klassen sitter ner och gör ingenting.” (Flicka, BA 2) 

 

5.3.2.5 Skoltrötta och allmänt låga betyg i skolan 

Klasskamraterna på fordon och transport beskrivs vara en grupp av personer med låg standard 

när det kommer till studierna och inställningen till skolan vilket verkar vara låg. Detta orsakar 

negativt beteende och bristande motivation. 

 

”Jag vet inte riktig men… om man ska tänka just våran klass så… har vi ganska många som just 

går skolan bara för att dom, dom hade inte betyg att komma någon annans stans och som dom är 

lite mer bråkiga och är inte intresserade att vara här egentligen, blir tvingad av föräldrarna typ.. 
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så de är svårt att motivera sånna… personer till å göra något… när dom är inte motiverade själva 

till å vara här i huvud taget… så jag vet inte riktig vad man ska… om man skall göra för att alla 

skall vara med och försöka liksom…” (Pojke, FT 2) 

 

En intervjuad elev beskriver klasskamraternas inställning och bristande motivation i en form 

av skoltrötthet. 

 

”Jaa, det är ganska dålig faktiskt, klassen är bra i sig, många går i fordon för att dom är antingen 

skoltrötta eller dom som inte kunde komma in på andra program på grund av betygen, sen finns 

dom som går på fordon som vill ta transport för att få lastbilskort och körkort gratis och då struntar 

dom på idrott och hälsa och sådan här saker bara för att dom är inte väsentligt så anser dom, så 

har jag uppfattat det.” (Pojke, FT 9) 

5.3.2.6 Läraren 

En del av eleverna anser att brist på motivation att delta beror på läraren som är för snäll, orättvis 

och inte bryr sig om varken eleverna eller lektionerna. 

 

”Så fort de blir att man får hålla på med vad man vill, då blir det ju ett sätt att man asså kan 

trappa lite på läraren, och sen så vänjer sig alla vid det, att det går jätte bra att göra vad man 

vill… för (Läraren) bryr sig ändå inte, så då får vi göra vad vi vill varenda idrottslektion…” 

(Flicka, FT 5) 

”Jag tror att han har inte kommit på med något mera grejer… att inte läraren gör de…” (Pojke, 

FT 1) 

”För de tycker jag, som (Läraren) har varit lite för snäll på det.. det här att man inte behövs 

asså… aa lite för snäll de här vad menar man att inte vara med…” (Pojke, FT 2) 

”Han (Läraren) säger inte till så mycket… asså han är inte så strikt, han är mera så här hänger 

mer lite grann” (Flicka, FT 6) 

 

En elev beskriver sin lärare som orättvis eftersom hen inte varit peppande och inte velat ta emot 

feedback av henne eller andra. 

 

”Ja men nu känns det som, för att (Läraren) han, han har ju varit med, han underkände mig förra 

terminen, och så sa han att du kommer att bli underkänd den här terminen… så då är det lite så 

här ”vad fan skall jag vara här för?” För att, asså aa… och sen så väljer han sina favoritelever, 

och jag har väl satt mig emot honom ett par gånger… just för att jag inte håller med vad han 

säger och gör, så då är jag inte hans favoritelev liksom…” (Flicka, FT 5) 

”Ja men det suger för att han ger mig underkänt, just för att jag har ifrågasatt honom…” (Flicka, 

FT 5) 
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”Men de är, men jag har aldrig varit otrevlig, men jag har väl försökt diskutera med honom för 

att jag inte håller med honom just för att jag vill förbättra idrottslektionerna, det ser jag 

fortfarande inte som någonting fel, jag måste ju få säga vad jag tänker så länge jag är inte 

otrevlig liksom…” (Flicka, FT 5) 

 

Genom de intervjuades svar blir det tydligt att lärarens roll är avgörande för att skapa intresse 

och motivation till idrott och hälsa. Eleverna upplever att läraren av någon anledning inte skapar 

en trygg, intressant och lärorik miljö för eleverna genom hens sätt att undervisa. 

 

”Jag tror på de för att vår idrottslärare inte har någon kontroll, han bryr sig inte. De är ju, han sa 

ju, de nu här i början, han får ju lön i vilket fall som helst, så han skiter ju i vilket… de var ju de 

första han sa här… hur kul är det då och idrotta liksom?” och hon fortsätter med att ”men sen så 

handlar det om läraren för att, om vi hade haft samma lärare som vi hade på (skolnamn) då hade 

de vart nog kult tror jag.” (Flicka, FT 5) 

”Ja asså… för han kan inte kännas bra, asså de är liksom… vad skall vi göra om vi säger vi skall 

göra någonting och då säger han ”nej”, för att liksom… ”nej nu skall vi göra de här för att jag 

har bestämt mig” men då gör vi samma grej en hel timme och sen får vi gå den sista halv 

timmen…” (Flicka, FT 7) 

5.3.2.7 Inre motivation 

Denna kategori beskriver hur inre-motivation handlar om ett beslut att vara intresserad av idrott 

och hälsa utan att bry sig om någon yttre påverkan. Eleverna beskriver hur de borde välja att 

vara motiverade utan att bry sig om andra. De anser att det är viktigt att inte bli påverkad av 

yttre faktorer utan en skall kunna göra sitt eget beslut att vara motiverad.  

 

”aa de, de är väl typ inte bry sig typ om andra vad de säger och liksom bara vara med… göra det 

som läraren säger… och liksom se positivt på allt vad man skall göra, inte så här att de är tråkigt 

liksom, de blir också att man drar ner sig själv om man säger att de är tråkigt… om man tänker 

sig själv så kan de blir roligt så blir man mer motiverad att göra något…” (Pojke, FT 4) 

 

Även om eleverna beskriver att de skall kunna motivera sig själva så är det inte så enligt 

resultaten där flesta av eleverna anser att deras motivation är bristande. Med andra ord den 

inre motivationen räcker inte att ändra bristande motivation om det inte finns tillräckligt med 

positiv inflytande utifrån även om en kan tänka att det är ens val att vara motiverad eller inte. 

En elev beskriver detta bra, 

 

”aaaa—asså jag kan inte lägga allt på dom, de är mitt val också… typ så…” (Pojke, BA 1) 
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Denna elev beskriver att hans motivation är hans val, men han säger också att de andra 

påverkar hans motivation likaväl. Sammanfattningsvis fler elever kan beskriva att deras 

motivation är delvis deras eget val men andra yttre faktorer som exempelvis klasskamraterna 

påverkar deras slutliga motivation och intresse till ämnet. 

 

5.3.3 Syftet med idrott och hälsa och kopplingen till framtidsyrket, 

motiverar eller inte? 

Denna kategori beskriver hur tydligt syftet med ämnet idrott och hälsa är förstått av vissa av de 

intervjuade eleverna och hur dessa elever kan se sammanhanget med ämnet och sitt 

framtidsyrke. De flesta av de intervjuade eleverna kan inte beskriva idrott och hälsas eventuella 

mål om att skapa hälsosamt livsstilstänkande och utveckla de fysiska, psykiska och sociala 

förmågorna. De beskriver istället att idrott och hälsas syfte är att röra på sig och må bra utan 

någon kontext om livsstil eller sitt yrke.  

 

”aa… de är väl samma som… de är samma där.. röra sig, de handlar om att röra på sig och må 

bra…” (Flicka, FT 7) 

 

Det var förvånansvärt många elever som beskrev idrott och hälsa som en slags ersättare för 

fysisk aktivitet. 

 

”Egentligen är de att man skall röra på sig… i skolan… tror jag… jag vet faktisk inte… vad man 

har…” (Pojke, FT 1) 

”de är väl att eleverna skall förstå vad det är, asså, vad det handlar om att man kanske behöver ta 

hand om sin egen kropp och att man kan göra de på skoltid, asså att man får sån aktivitet att 

kunna vara piggare på skolan… allt sådant där..” (Pojke, FT 2) 

”att man skall kunna, om man inte tränar på fritiden, då har man de valet i skolan…  ” (Pojke, 

BA 1) 

”de är att man skall röra på sig för att man skall kunna koncentrera sig innan och efter lektion, 

de är typ grundtanken men nu vet jag inte, de är vad man har fått höra alltså…” (Pojke, FT 8) 

 

En del av de intervjuade eleverna ansåg att idrott och hälsas syfte är meningslöst och att det 

inte finns något syfte. 

 

”jag vet inte, jag tycker att det är rätt onödigt att ha i skolan…” (Flicka, FT 5) 
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”eeh, njaa, jaa… asså de känns mer som att man har idrott för att fylla ut timmarna lite grann…” 

(Flicka, FT 5) 

”ingen aning faktiskt…” (Flicka, BA 2) 

”ingenting tror jag…” (Pojke, FT 1) 

”neejh… sitter bara i en stol och skriker på alla spadförare och ser på…” (Pojke, FT 8) 

 

Detta indikerar att meningslöshet skapar en bristande motivation till idrott och hälsa. 

 

”Vi gör det för ingenting i... (idrottslektionerna) är ansträngande. Vi är där tjugo minuter och sen 

får vi gå, för det känns inte nödvändigt.” (Flicka, FT 6) 

 

Särskilt meningslöshet beskrevs av de intervjuade eleverna på flera olika sätt. 

 

”Men typ som ny när precis nu, så kör dom sumobrottning och då, aa då var de liksom, då var de 

liksom två stycken… resten satt och bara tyckte att de va tråkigt… så blir aa… de blir liksom 

fel… tyvärr…” (Pojke, FT 2) 

”Här är det mest på att fördriva tiden…” (Flicka, FT 5) 

”[…] dom lägger inte så mycket tid på att tänka på det…” (Pojke, FT 2) 

”dom ser det som alla andra lektioner som man inte behöver gå på liksom…” (Pojke, FT 2) 

 

En del av de intervjuade eleverna beskriver hur viktig idrott och hälsa är för sitt framtidsyrke. 

Eleverna förstår att de kommer att sitta mycket i de olika yrkena i fordon och transport. 

 

”ja asså de är ju mycket man behöver kunna om idh när man kör lastbil… eftersom man sitter 

mycket och måste tänka på vad man äter hur man rör sig, så att man inte blir liksom… ja man 

rör sig inte så mycket när man kör lastbil, så de är viktigt…” (Flicka, FT 6) 

”ja för mitt yrke så asså man rör på sig inte så mycket, man sitter hela dagarna, man får se till att 

man för röra på sig, men man behöver itne bara gå utan bara röra på sig och få kroppen igång, 

istället för att sitta hela dagen och blir trött och seg… aa…” (Flicka, FT 7) 

 

Men få beskriver att idrott och hälsa är viktigt oavsett vilket yrke de utbildas till 

 

”jaa men jag tycker att vilket yrke man än har så är det bra att ha massa info och så…” (Flicka, 

BA 2) 
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Flera av de intervjuade eleverna beskriver hur idrott och hälsas syfte är bra och även viktigt för 

deras framtida yrken. Resultatet visar dock att motivationen brister eftersom elevernas lärande 

inte förs eller kopplas till livssituationer vilka skulle verkliggöra ämnets praktiska syfte för 

elever på praktiska yrkesförberedande program. 

6 Diskussion 

Studiens övergripande syfte var att undersöka motivation för att delta i idrott och hälsa bland 

elever på yrkesförberedande program med lägre deltagande än vanligt. Framförallt vill studien 

försöka öka kunskap om elever med lägre än vanligt deltagande och deras upplevelser och 

erfarenheter på yrkesförberedande program som påverkar deras motivation och deltagande på 

lektionerna. 

 

Tidigare forskning (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 8; Schäfer Elinder, Hagströmer, 

Nyberg & Ekblom-Bak 2011, s. 7) talar om hur relevant problematiken av stillasittande är i vårt 

samhälle. Likväl vissa av de intervjuade eleverna uttrycker hur viktigt det är att förstå 

problematiken kring stillasittande i deras yrken. Även om eleverna har tankar och åsikter om 

detta verkar det inte motivera dem tillräckligt till att vara intresserade och deltagande på idrott 

och hälsalektionerna.  

 

Det finns elever som kan se möjligheten med en sammanknytning med sitt yrke eller med olika 

livssituationer där idrott och hälsa har möjlighet att bidra med viktig kunskap om ett hälsosamt 

liv. Dock tyder de flesta av de intervjuade elevernas svar på att de tidigare har fått undervisning 

i idrott utifrån ett fysiologiskt perspektiv, vilket stödjer tidigare forskningens resultat om ett 

smalare perspektiv på hälsa än den helhetssyn som kursplanen talar om (Quennerstedt 2006, s. 

219; Ekberg 2009, ss. 245-256). För eleverna handlar idrott och hälsa mest om att vara och ha 

möjlighet att vara aktiv under skoltid för att det har positiva effekter på skolans andra ämnen. 

Fåtalet anser att idrott har varit kopplat till sitt yrke eller till någon livssituation, vilket skulle 

skapa meningsfullhet för eleverna, och sedan öka motivationen till att delta på lektionerna.  

 

Lektionsplaneringarna anses vara för enkla, tråkiga och enformiga. Detta visar att ämnets tema, 

som Meckbach (2004, s. 81) belyser i sin studie om helhetssyn på hälsa och utveckling i 

psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild, inte blir uppnått. Å ena sidan var 

det varierande innehållet och meningsfullheten kopplat till övningarna tydliga motiverande 
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faktorer som eleverna uttryckte till att påverka deras motivation positivt på lektionerna. Å andra 

sidan skapade monoton planering utan koppling till livssituation känslor av meningslöshet och 

tråkighet bland de intervjuade eleverna vilket igen antyder att bara ett fysiologiskt perspektiv 

på lärande inte räcker för att uppmuntra eleverna till att bli motiverade i idrott och hälsa. 

 

Vi kan se att läraren har en stor och viktig roll i att skapa en intressant lärandemiljö vilket skulle 

motivera eleverna till att delta på lektionerna. Även om denna studie är fokuserad på en skola 

och tre klasser kan det poängteras att läraren är viktig för att skapa motivation och en miljö som 

stimulerar lärande. Dwyfor (2006) skriver “[w]hat they (studenterna) want is a vocationally 

orientated curriculum but one that has clear links with the world of work not one that 

“academicises” the vocational” (s. 208). Det ligger på lärarens axlar att skapa övningar och 

situationer kopplade till livssituationer i sin undervisning som också kan kopplas till elevernas 

yrke. Eleverna i undersökningen har uttryck liknande åsikt som eleverna i Dwyfors studie. 

Genom meningsfulla uppgifter kan läraren möjligtvis påverka elevernas inre motivation som är 

nära kopplad till reflektion och självtänkande. Eleverna har uppenbarligen en inre motivation 

för sitt valda program och om läraren inom idrott och hälsa kan få tag på denna motivation 

genom övningar som är relevanta i förhållande till deras yrke kan eleverna förändra sitt 

beteende på lektionerna och skapa en positiv stämning och miljö som sedan kan uppmuntra alla 

i klassen till att delta. 

 

Elevernas beskrivningar av deras fysiska aktivitetsvanor är blandade. Vissa anser att de måste 

göra något för att må bättre och vara piggare, medan andra inte vill hålla på med fysisk aktivitet. 

Dock anser en majoritet att idrott och hälsa är viktigt för att kunna röra på sig. Berggrens (2001, 

s. 4 f.) perspektiv på hälsovanor utifrån klass verkar inte vara fullkomligt relevant eftersom 

flera av eleverna har positiva erfarenheter av idrott och fysiska aktiviteter på fritiden under 

högstadiet. Flera säger att det är ett måste och att det är bra för dem att gymma och träna, vilket 

kan visa att socialklass kanske inte längre har så stor betydelse för hälsosamma vanor på 

fritiden. Med andra ord intressen och skillnader i beteenden till idrott och fysiska aktiviteter 

mellan olika socialklasser kan ha troligtvis minskat i samhället. Trots att Engström påstår att 

utbildningsnivå och motionsvanor har ett starkt samband och att de som har högre social 

position utövar mera fysiska aktiviteter än de med lägre social position (2013, s. 85-91). Likaväl 

har det enligt denna undersökning inte varit tillräcklig för att öka motivationen för idrott och 
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hälsa hos yrkesförberedande eleverna vilket antyder att elevernas inre motivation inte har 

förändrats eller påverkas tillräckligt av intressen för fysisk aktivitet. 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv driver samhällets förväntningar motivationen vilket syns i de 

intervjuades svar om att betyg och att bli godkänd motiverar dem till att delta, dessutom har 

läraren, planeringen och klassen påverkan till positiv inställning och motivation enligt 

resultatet. Dock är det många som fortfarande får IG eftersom elevernas motiverande behov 

inte bemöts i en tillräcklig grad för att kunna motivera elever att delta. Detta stödjer tidigare 

studier (SIRIS, 2015) vilka visar att elever på yrkesförberedande program, särskilt på fordon 

och transport, har den högsta andelen IG-betyg i skolorna runt om i Sverige.  

 

Den egentliga anledningen till elevernas bristande motivation ur studiens teoretiska perspektiv 

är en ond spiral som skapas när eleverna inte uppnår Maslows behovsnivåer och skolan inte 

uppnår samhällets förväntningar ur ett sociokulturellt perspektiv. Det finns inte tillräckligt med 

positivt inflytande till att yttre motivationen skulle kunna bidra till förändring i beteende via 

inre motivation. Eleverna blir frustrerade när lektionerna är halvplanerade med samma 

meningslösa och inte intresseväckande övningar. På grund av det deltar inte de elever som 

vanligtvis skulle delta i undervisningen, vilket i sin tur drar ner de elever som försöker delta. 

Med andra ord det blir en kedjereaktion av icke-deltagande. Känslorna får utlopp via bråk och 

kaos eftersom eleverna har frihet till att göra vad de vill och läraren inte är strikt. Utifrån den 

teoretiska utgångspunkten skulle allt detta kunna undvikas om de olika behoven från Maslows 

pyramid skulle uppnås, och genom en positiv och trygg miljö skulle en interaktionsrik miljö 

kunna skapas som eventuellt skulle öka motivationen och glädjen att delta i idrott och hälsa.  

 

De flesta av de intervjuade eleverna anser att faktorer utanför dem är det som hindrar deras 

motivation att växa. Dessa är exempelvis klasskamraterna och klassens kultur. Trots 

klasskamraternas påverkan på motivationen har inre-motivation en roll då motivationen brister 

eftersom vissa elever anser att motivation handlar om ett val att inte bry sig om andra och 

bestämma sig själv för att tycka om ämnet. Men det verkar inte stämma på grund av det låga 

deltagandet bland de intervjuade eleverna. Ur studiens teoretiska utgångspunkt orsakas 

bristande motivation och deltagande av andra skäl, såsom majoriteten av eleverna beskriver, 

nämligen klassen och lektionerna och eventuellt läraren. Detta antyder att vissa behov inte blir 

tillgodosedda som skulle stötta och producera positiv inställning och motivation till idrott och 
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hälsa. Det kan också tilläggas att ur det sociokulturella perspektivet så skapas inte en positiv 

och trygg miljö där lärande kan ske genom interaktion och meningsfulla uppgifter. Även 

Larssons (2002) studie kommer till liknande slutsats där det är flera skäl utanför eleverna som 

påverkar deras motivation. Även om inre motivation är den motivation som kan förändra 

beteende på långsikt så är den ändå kopplad till den yttre motivationen. Eleverna som har haft 

positiv inställning tidigare och personligt intresse för fysisk aktivitet på sin fritid, vill hellre 

bara bli påverkade av faktorer vilka drivs av den yttre motivationen.  

 

Trots all negativitet som kan framkomma i undersökningen, så verkar det vara möjligt att 

påverka elevernas motivation på flera olika sätt. Elevernas svar antyder att tydlighet i 

planeringen och en lärare som skapar bra relationer mellan eleverna genom att visa intresse 

men också auktoritet kan hjälpa eleverna att bli mer motiverade att delta på lektionerna. Enligt 

undersökningens resultat om klassen verkar ointresserade av ämnet så beror detta troligtvis på 

att yttre skäl skiftar elevernas inställning och motivation från positivt till negativt. Med andra 

ord det kan spekuleras om läraren och skolan genom sin påverkan kan ha ett stort inflytande på 

eleverna; trots att inflytandet från elevernas familj eller samhällets normer och 

socialklassuppdelning påverkar elevernas syn på idrott och hälsa. Ur undersökningens 

perspektiv behövs yttre motivationen för att inre motivation ska kunna ändra sig från negativ 

till positiv inställning och sedan till en förändring i individens beteende.  

6.1 Metoddiskussion 

De bristande delarna i studien kan vara studiens bredd av deltagande elever geografiskt. Några 

klasser med samma lärare och skolmiljö kan bara ge en liten glimt av den helhet som är i hela 

Sverige. En intervju med läraren skulle också ha varit intressant och kunnat ge viktig 

information relaterat till denna studie. Urvalet var utmanande eftersom vissa elever som passade 

urvalskriterierna inte var villiga att delta i undersökningen. Trots studiens brister har denna 

undersökning gett ny information som kan användas i utövandet av läraryrket. 

6.2 Förslag till ny forskning 

Denna studie har både gett kunskaper om och förståelse för yrkeselevers upplevelser av idrott 

och hälsa. Dock har nya frågeställningar skapats som skulle kunna vara till underlag för vidare 

forskning. Hur mycket kan elevernas inre motivation förändras genom yttre faktorer som 

påverkar den yttre motivationen? Hur stor roll har läraren egentligen i att skapa förändrat 

beteende genom förändring i elevernas inre motivation? Idrott och hälsa har ett viktigt uppdrag 
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med hälsosam livsstil som bör undervisas till eleverna i vårt moderna samhälle. Skolan har sin 

roll att bemöta dessa förväntningar av samhället. Men lärarens roll är enormt betydelsefull för 

att kunna skapa den miljö som kan påverka elevernas intresse och inställning på ett positivt sätt. 

Hen har nyckelrollen med sin relation till eleverna och därför anser jag att det skulle vara 

intressant att undersöka lärarnas och elevernas kommunikation och fördomar både mellan 

varandra och till idrottsämnet.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka motivationen till idrott och hälsa hos elever från 

yrkesförberedande program som ofta inte är aktivt deltagande. Studiens frågeställning är: 

 

1. Hur beskriver eleverna sin motivation till idrott och hälsa? 

2. Vad motiverar eleverna att delta eller inte delta i idrott och hälsa? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Attityd, Motivation, deltagande, icke-deltagande, frånvaro, närvaro, idrott och hälsa, PE, 

Physical Education, vocational, yrkesprogram, yrkesförberedande, delta, hälsa, syfte, low 

motivation, låg motivation, icke deltagande, negative experience 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, DiVA, och Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Physical education and motivation 

Ebsco: low motivation and Physical education 

Ebsco: Low motivation, vocational, physical education 

Google Scholar: Physical education, motivation 

 

Kommentarer 

Jag hittade flera bra litteratur och undersökningar genom DiVA och  där genom andra 

avancerad nivå uppsatser som innehöll någonting om motivation och icke-deltagande. 
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Bilaga 2 

Till dig som går i skolan på yrkesprogram   

  

 

Hej! 

Jag heter Linus Sormunen och jag är en student på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Jag skriver om elevernas attityder och motivation till idrott och hälsa ämnet i 

yrkesprogram. Nu är jag intresserad av att ta reda på vilka upplevelser och erfarenheter du har 

från dina idrottslektioner. För att ta reda på det måste jag besöka er skola och intervjua er på 

yrkesprogram.  

 

Nu undrar jag om du vill vara med i min studie? Det är frivilligt att vara med och du kan välja 

att avsluta din medverkan när du vill utan att förklara varför. Om du är med så händer det här: 

 

1) Jag kommer att intervjua dig på skolan under skoltiden eller en tid som passar dig 

bättre. Intervjun kan ta cirka 45 minuter. 

 

2) Materialet som jag samlar in kommer bara att användas för forskning. Det jag hör och 

det du berättar för mig kommer skrivas ned och sedan kodas. Det innebär att namnen 

på dig och din skola inte går att känna igen. När jag skriver om dig och din skola så 

kommer ingen att veta att det handlar om just dig. Namnet på dig och din skola 

kommer inte att anges. 

 

3) Om du väljer att vara med så kan du ändå välja att avbryta när du vill. Ingen kommer 

då att fråga dig varför och det jag skrivit om dig kommer att tas bort från det jag 

samlat in.  

 

Om du eller dina föräldrar vill veta mer eller om ni har några frågor så kan ni ring eller maila 

mig på: 072 5750771, linus.sormunen@student.gih.se. Om du vill kontakta min handledare så 

är det också möjligt på: daniel.roe@gih.se 

 

 

Hälsningar  

 

Linus Sormunen 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Vilket år går du?  

 Vad fick dig att söka till ditt gymnasieprogram? 

Kan du berätta vad du tycker är roligast i skolan, bästa skolämne och sämsta skolämne?  

Skulle du kunna berätta lite om ditt drömyrke?  

Kan du berätta lite om din familj? Hur ser den ut?  

Kan du berätta lite om vad du tycker om att göra på fritiden, om dina intressen? 

Huvudfrågor om fenomenet: 

Hur motiverad är du att motionera och träna?  

 Är det något du brukar göra?  

 Hur ofta?  

 Hur viktigt anser du att det är?  

Hur skulle du beskriva dina erfarenheter med idrott och hälsa? 

 Hur kommer det sig?  

 Har det alltid varit så? 

 Hur tror du att dessa erfarenheter har påverkat din motivation till idrott och hälsa? 

Hur skulle du beskriva din motivation till idrott och hälsa? 

 Vad motiverar dig att delta i idrott och hälsa? 

 Vad motiverar dig att inte delta i idrott och hälsa? 

Varför tror du att det är så som det är (motivationen)? 

Hur tror du att din motivation påverkar din deltagande? Varför så? 

Vad tror du är syftet med idrott och hälsa? 

Vad tror du att ni blir betygssatta i Idrott och hälsa? 

Vad skulle kunna öka din motivation till idrott och hälsa? 

Hur viktigt tycker du att idrott och hälsa är för ditt framtida yrke?  

 Hur kommer det sig/ Kan du beskriva hur du tänker?  

 Går idrottsläraren genom något och kopplar träning till ditt yrke/program? 

Är det något som du skulle vilja tillägga eller fråga mig om någonting? 

 


