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Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för varför flickor i åk 8 kan ha ett lågt engagemang 

för lektioner i idrott och hälsa och vad som kan öka engagemanget hos dem  

 

Frågeställningar 

1. Varför är flickorna inaktiva under lektionerna?  

2. Vad upplever flickorna skulle motivera dem till ökad aktivitet under lektionerna?  

3. Hur påverkas flickorna av gruppklimatet? 

 

Metod 

I studien har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. Sex flickor i årskurs 8 i en skola 

har intervjuats. Samtliga intervjuer har spelats in samt transkriberats. Det var inget bortfall 

och alla intervjuer och observationer skedde på utsatt tid och plats. 

 

Resultat  

Resultatet visar att flickorna inte vill delta för att de känner sig dåliga och kritiserade. Alla 

flickorna menar att ett otryggt gruppklimat påverkar dem negativt. Det handlar också om 

rädsla för bollar samt rädsla att skada sig. Det finns också ett obehag inför att anstränga sig. 

Flickorna skulle delta mer aktivt om de fick vara med och påverka upplägget. De önskar ett 

mer lekfullt upplägg med dans och lek samt mindre tävlingar och mindre fokus på betyg.  Ett 

par av flickorna efterfrågar ett gym på skolan och annan mer individuell träning. 

 

Slutsats 

Det är viktigt att bygga upp ett gott gruppklimat i skolklasserna så eleverna känner sig trygga 

att delta på lektionerna i idrott och hälsa. Eleverna eftersträvar ett icke prestationsinriktat 

klimat som känns lekfullt, roligt och tillåtande. Alternativa aktiviteter och upplägg med lägre 

ansträngningsnivå är optimalt för att få dessa elever att delta. Att ha tillgång till ett eget 

omklädningsrum och dusch kan också påverka att man som flicka i åk 8 deltar mer aktivt på 

idrott och hälsa lektionerna.
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1 Inledning 

I Skolinspektionens rapport år 2010 framkom att i genomsnitt bara fyra av fem elever deltar 

på lektioner i idrott och hälsa. I granskningen som gjorts av Skolinspektionen på 172 

högstadieskolor framkom det även att elevers deltagande på lektionerna i idrott och hälsa 

varierade i stor utsträckning mellan olika skolor. På en fjärdedel av de granskade skolorna 

deltog alla elever medan på andra skolor kunde det vara så mycket som hälften av alla elever 

som inte var med på lektionerna i idrott och hälsa. (Skolinspektionen, 2010). 

1.1 Inaktiva flickor på skolidrotten 

Som vikarie i lektioner i idrott och hälsa i åk 8 upptäckte jag att det fanns en stor grupp 

inaktiva flickor som valde att sitta på ”bänken” hela eller delar av lektionen, det fanns också 

de som skolkade helt och hållet från lektionen. Idrottsläraren berättade att det var ett 

återkommande beteende på idrottslektionerna för flera av flickorna. Efteråt fortsatte tankarna 

snurra vidare kring detta. Funderingar kring motivation av omotiverade elever kom och gick 

och en undran varför man är omotiverad och vad man kan göra för att motivera någon annan 

eller för att själv bli motiverad.  Det dök upp tankar kring hur lektionsupplägget påverkar, vad 

läraren har för roll, hur dusch- och omklädningsituationen är, hur det sociala klimatet i 

klassen är, om kroppskomplex spelar in samt om strävan efter att nå betyg och prestera 

påverkar. Den kunskap som ska genereras i och med detta arbete är att få veta varför man som 

flicka i åk 8 väljer att inte delta aktivt på lektioner i idrott och hälsa och vad som skulle 

motivera dem att delta.  

2 Bakgrund 

2.1 Definitioner av motivation 

Enligt Hassmén, Hassmén och Plate (2003) syftar motivation på de inre eller yttre krafter som 

initierar, ger energi åt och styr samt upprätthåller beteenden. De menar att motivationen 

påverkas av individens egenskaper, tankar och förväntningar samt av situationen och 

individens värdering av densamma. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003 s.179) Jenner (2004) 

menar att själva motivationsprocessen påverkas bland annat av individfaktorer och sociala 

faktorer. Värderingar, ”personlighetsdrag” och tidigare upplevelser eller minnesbilder är 

exempel på dessa individfaktorer. Exempel på sociala faktorer är roller, förhållanden och 

andras förväntningar. (Jenner 2004, s. 42-43). Enligt Vallerands (1997) motivationsmodell 

kan motivationen delas upp i tre beståndsdelar, nämligen inre motivation, yttre motivation och 
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amotivation (Vallerand 1997, s.274). Detta beskrivs mer detaljerat i kapitel 4.” Teoretiskt 

perspektiv”.  Inre motivation handlar om att utföra något för själva nöjet i sig och för 

tillfredsställelsen som utförandet ger. Yttre motivation handlar däremot om att deltagandet 

grundar sig på de fördelar som kan följa av utförandet.(Hassmén, Hassmén & Plate 2003, 

s.170) Amotivation syftar på bristande motivation, vilket kan bero på en upplevd brist på 

förmåga och vara relaterad till känslor av hjälplöshet. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003 

s.172) 

2.2 Motivationens värde 

”Individer som grundar sin handling på inre motivation tenderar att anstränga sig mer, och de 

uppvisar en högre grad av självförtroende för att börja och fortsätta motionera och delta i 

idrottsaktiviteter. Ju mer en individ är motiverad av yttre belöningar (som priser, utseende 

och viktminskning) desto mindre är sannolikheten att de kommer att börja respektive fortsätta 

vara engagerade i sin aktivitet.” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.174) En individ som 

grundar sin handling på en hög grad av inre motivation kan relateras till olika positiva 

upplevelser och effekter. En individ med inre motivation tenderar att i högre utsträckning 

uppleva känslor av njutning, intresse, glädje, avslappning och en avsaknad av negativa 

anspänningar (ibid.). En individ som grundar sin handling på yttre motivation kan istället 

relateras till en känsla av press och ökad nervositet då det bland annat finns mindre 

möjligheter till kontroll (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.170).  

2.2.1 Motivationsklimat 

En betydelsefull faktor för motivationen är det motivationsklimat som omger individen. Här 

har t ex läraren, klasskamraterna och föräldrarna en viktig roll i att skapa ett 

motivationsklimat som uppmuntrar individen att delta i en aktivitet med fokus på att utvecklas 

och bli bättre, och inte på att prestera i termer av att vara bättre än andra och vinna över dem. 

(Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.173) Ett motivationsklimat som utmärks av att framgång 

är detsamma som att besegra andra kan kallas resultatorienterat, medan ett motivationsklimat 

som utmärks av att sätta själva utförandet i fokus i stället kallas processorienterat. Fokus 

bör ligga på att bli bättre och utvecklas på en aktivitet och inte på att jämföra och tävla om 

vem som är bäst av klasskamraterna. En upplevd kontroll, kompetens och samhörighet hos 

eleverna har positiva effekter på den inre motivationen. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, 

s.171).  Barn som växer upp i ett resultatorienterat motivationsklimat i större utsträckning än 

barn som växer upp i ett processorienterat motivationsklimat riskerar att uppvisa 
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prestationsängslan och sämre självförtroende i tävlingssituationer. (Hassmén, Hassmén & 

Plate 2003, s.180)  

2.3 Skolverket om motivation, gruppklimat och fysisk aktivitet 

2.3.1 Skollagen om motivation och demokratiska värderingar 

I skollagen (SFS 2010:800) läser man att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen, SFS 

2010:800) 

2.3.2 Skolverket om motivation och om fysisk aktivitet 

Skolans uppdrag angående motivation 

I avsnittet skolans uppdrag står det att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” (Skolverket 2016a, s.4) ”Skolan 

ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (ibid). 

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.” (ibid) I 

skolans värdegrund och uppdrag läser man: ”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska 

utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet.” (Skolverket 2016a, s.2)  
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Kursplanen i idrott och hälsa 

I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2016b, s.1) kan man läsa att fysiska aktiviteter 

och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser 

av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva 

senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både 

individen och samhället. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 

utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. 

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också 

ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man 

kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla 

goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och 

fysiskt välbefinnande. (ibid) 

2.3.3 Skolverket om trivsel och socialt klimat i skolan 

Likabehandlingsplanen 

I Skolverkets likabehandlingsplan (2016c) läser man: ”Arbetet syftar till att förankra 

respekten för alla människors lika värde och ska bidra till en skolmiljö där alla barn och 

elever känner sig trygga och utvecklas. Det riktar sig till alla och föregås inte av något särskilt 

problem. Det ska omfatta alla diskrimineringsgrunder.  Det är en av verksamhetens 

fortgående uppgifter och kan därför inte drivas enbart som tillfälliga projekt, tillfälliga 

insatser eller under särskilda värdegrundslektioner. Det handlar om att i undervisningen skapa 

ett gott skolklimat. Normer och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att 

betrakta som normalt eller onormalt ligger ofta bakom brister i respekten för allas lika värde.” 

(ibid) Man kan vidare läsa att : ”Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan 

personalen och barn/elever ska främjas i förskola och skola. Aktiviteter som främjar relationer 

kan leda till en känsla av gemenskap som stärker känslan av tillhörighet till förskolan och 

skolan. Det är betydelsefullt för både barnen och eleverna och de som arbetar i skolan och det 

påverkar barns och elevers kunskapsutveckling.” (ibid) 

 

Skolans värdegrund och uppdrag 

I ”skolans värdegrund och uppdrag” kan man läsa följande: ”Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också 

främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” 
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(Skolverket 2016a, s.2) ”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära.” (ibid) ”Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska 

vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling.”(ibid) ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men 

även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter.” (ibid) ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling. Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors 

egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.” (ibid) 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Elevers självtillit påverkas av fysisk aktivitet 

I en amerikanske studie av Stewart et al. (1999) har man undersökt 198 12-åringar ifrån fyra 

skolor, hälften som deltog i studien var pojkar och hälften var flickor. Man har i studien 

kommit fram till att bland flickor var självtillit vid fysisk aktivitet en viktig faktor som 

påverkade graden av fysisk aktivitet. Stewart et al. (1999) har kommit fram till att det finns 

signifikanta relaterade samband mellan självtillit och grad av fysisk aktivitet, att en ökning av 

självtillit ökar utövandet av fysisk aktivitet. Samtidigt menar Stewart et al. (1999) att 

självtilliten kan minska i samband med fysisk aktivitet, beroende på vad man utsätts för, samt 

att behovet av självtillit kan avta. Självtillit kan vara en avgörande faktor för att välja till eller 

välja bort fysisk aktivitet enligt Stewart et al.(1999). 

2.4.2 Elevers påverkan av gruppen 

God sammanhållning i klassen 

Sköld (2010) beskriver i sin intervjustudie olika faktorer som påverkar elevernas motivation 

till ämnet idrott och hälsa. Sköld har djupintervjuat fyra elever i årskurs 9. I studien framkom 

det att flera faktorer var av betydelse för elevernas motivation till ämnet, men att en 
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upplevelse av glädje, rörelse och sammanhållning var de faktorer som påverkade elevernas 

motivation allra mest (Sköld 2010, s.4). En god sammanhållning i klassen ansåg eleverna 

kunde avgöra om de motiverades eller inte till att gå på idrottslektionerna. Speciellt flickorna 

ansåg att sammanhållningen i klassen var det som gjorde att lektionerna i idrott och hälsa var 

roligt (Sköld 2010, s.24). 

 

Könsåtskild eller könsblandad undervisning 

Hur elever påverkas av könsåtskild eller könsblandad undervisning tar Larsson (2004) reda på 

i sin studie om ämnet idrott och hälsa. Totalt ingick 150 elever i åk 5 runt om i Sverige. Av de 

sex klasserna som han besöker i sin studie är det en klass som helt ägnar sig åt könsåtskild 

undervisning. Ytterligare en klass har könsåtskild undervisning vid ett av veckans två 

undervisningstillfällen. Han upplever dock att det är svårt att få en enhetlig bild av hur pojkar 

och flickor resonerar om könsblandad eller könsåtskild undervisning. En del föredrar 

könsåtskild undervisning medan andra föredrar könsblandad undervisning. Detta gäller såväl 

pojkar som flickor. Det förekommer dock en traditionell uppfattning om att flickorna vill ha 

könsåtskild undervisning eftersom de känner sig utsatta i pojkars närvaro, medan pojkar 

föredrar denna undervisningsform för att de har uppfattat det så att flickor inte vill ha 

traditionella pojkaktiviteter eller presterar så bra i dessa aktiviteter. En flicka svarar i en av 

intervjuerna att hon tycker det är bra när flickor och pojkar har idrottsundervisningen för sig 

för att hon inte vill visa att hon gör fel för killarna. På frågan om hon tycker det är mer 

pinsamt att visa för killarna än för tjejerna svarar hon ” Ja”. (Larsson 2004, s.139) I en studie 

av Winell (2012) tar man reda på vilka uppfattningar elever har kring undervisningen i idrott 

och hälsa i åk 9, i detta fall den könsblandade och den könsuppdelade. 16 elever i åk 9 

intervjuades och resultatet visar att det finns både för- och nackdelar med de båda 

undervisningsformerna, men att den könsblandade undervisningen är mer populär än den 

könsuppdelade. En del elever menade att man gärna kan växla mellan de båda 

undervisningsformerna och andra var av den uppfattningen att undervisningsformen inte 

spelade någon roll. Elevernas uppfattningar har hänförts till kategorierna lektionsklimat, den 

sociala faktorn, läraren, pojkars och flickors olikheter, eleven själv samt aktiviteten. (Winell, 

2012)  

 

Lärarnas syn på könsblandad undervisning 

I en studie av Larsson et al. (2010) som genomförts på uppdrag av Skolverket för att öka 

kunskapen om flickors och pojkars villkor i idrott och hälsa har man intervjuat 17 lärare i idrott 
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och hälsa. I intervjuerna talar de flesta lärarna om flickor och pojkar i termer av att pojkar tar 

mer plats, de syns mer, hörs mer, vill mer och pockar, i lärarnas ögon, mer på deras 

uppmärksamhet. (Larsson et al., 2010) Inte sällan verkar pojkars pockande på lärarnas 

uppmärksamhet handla om önskemål om att få spela fotboll, en aktivitet som i dessa 

intervjuer framstår som särskilt kopplad till pojkar. Flera lärare upplever också att pojkar tar 

mer tid och uppmärksamhet i anspråk under lektionerna. (ibid.) 

2.4.3 Elevers påverkan av läraren 

Lärarens förmåga eller oförmåga att skapa intresse 

Skolverket genomför med jämna mellanrum nationella attitydundersökningar, ”Attityder till 

Skolan”(Skolverket, 2009), som bland annat beskriver elevers attityder till skolan, lärarnas 

kompetens samt relationen mellan elever och lärare: ”I perspektivet av ett livslångt lärande 

har skolan en viktig uppgift att motivera och ge barn och ungdomar lust till fortsatt lärande. 

Det som eleverna fortfarande är minst nöjda med är dock lärarnas förmåga att engagera och 

skapa intresse.” (Skolverket 2009, s.65) I denna studie ingick enkätsvar från 2422 elever i åk 

4-6 och 2600 elever i högstadie- och gymnasieåldern. Drygt två tredjedelar av eleverna i årskurs 

7-9 samt gymnasieskolan menar att de flesta lärare lyckas skapa intresse och engagemang, vilket kan 

jämföras med år 2000 då hälften svarade detta. Dock anser 17 procent att få eller inga lärare lyckas 

skapa intresse och engagemang. Bland de eleverna i årskurs 4-6 anser 56 procent att de flesta 

lärare lyckas skapa intresse, dock anser 25 procent av eleverna att få eller inga lyckas med 

detta. Flertalet av de yngre eleverna anser sig få stöd, hjälp och uppmuntran (Skolverket 2009, 

s.65-66) 

 

Lärarens uppmuntran 

I studien av Cox och Williams (2008) där man djupintervjuat sex flickor i åk 9 kan vi läsa att 

viktiga motivationsfaktorer för eleven är den självupplevda färdigheten/kunskapen, lärarens 

uppmuntran och feedback, att eleven känner sig sedd av läraren samt elevens känsla av 

självstyre. Om idrottsämnet är alltför prestationsinriktat kan det bidra negativt till elevers 

motivation. (Cox & Williams, 2008) 

 

Läraren –betydelsefull faktor för att utvecklas 

Åström (2007) redovisar i sin jämförande studie klara skillnader mellan svenska och japanska 

barns motivation i ämnet idrott och hälsa. Syftet med studien var att undersöka olika faktorer 

som påverkar inlärningsmotivationen till ämnet idrott och hälsa. Ett andra syfte i studien var 
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att göra en crosskulturell studie mellan skolelever i Sverige och Japan med avseende på 

inlärningsmotivationen. 582 skolbarn i åk 5 i en medelsvensk kommun tillfrågades, i den 

japanska jämförelsestudien ingick 1562 skolbarn i samma ålder. Åström (2007) beskriver att 

de japanska barnen värderar sin egen kompetens och motoriska förmåga, viljan att utvecklas 

samt värdet av ämnet idrott och hälsa lägre än de svenska barnen. Trots att de japanska barnen 

värderar sin egen motoriska förmåga lägre än de svenska, bedömer barnen i båda länder den 

egna fysiska hälsan på samma sätt. (Åström, 2007, s.192-194). De japanska barnen upplever 

en betydligt större ångest både inför och under idrottsundervisningen än de svenska barnen. 

Flickorna anser sig i både Japan och Sverige lyssna i större utsträckning på idrottsläraren samt 

följa gemensamma regler än pojkarna i idrott och hälsa. De svenska barnen ser läraren som 

den mest betydelsefulla faktorn för att utvecklas och de har ett större förtroende till att bli 

bättre än de japanska barnen. Även att känna stöd från sina kompisar i klassen samt att ha ett 

gott klimat i gruppen är något som värderas högre hos de svenska barnen. Lämpliga mål och 

barnens individuella förhoppning om att bli bättre har en positiv påverkan på motivationen för 

inlärning för bägge länder (Åström, 2007, s.194-195). Slutsatsen är att de svenska barnen 

värderar och tycker bättre om idrott och hälsa än de japanska barnen samt att man överlag 

visar en mer positiv bild av ämnet. I Sverige tycker 86 procent av alla barnen att 

undervisningen i idrott och hälsa är ganska eller mycket rolig till skillnad från Japan där 72 

procent tycker liknande om undervisningen (Åström, 2007, s.202). 

2.4.4 Elevers påverkan av situationen kring dusch och omklädning 

En femtedel ogillar 

I Larssons studie (2004, s.143) där elever i årskurs 5 från sex olika klasser spridda över hela 

Sverige svarat, instämmer 19 procent av eleverna helt i påståendet ” Jag tycker illa om att 

byta om och duscha i skolan”. 

 

Bråk i omklädningsrummen 

I samma studie har Larsson fått redan på att eleverna inte bara ogillar att klä av sig och duscha 

tillsammans. Elever kan också ogilla omklädningsrummen på grund av bråk och dålig 

stämning: ”Bråk i pojkarnas omklädningsrum handlar oftast om upplevda orättvisor av ”vinna 

eller förlora” i undervisningen. Bråk i flickornas omklädningsrum handlar oftare om utseende 

och om att uppfattas som för tjock.”(Larsson, 2004, s.146)  
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2.4.5 Elevers påverkan av prestation, krav och bedömning 

Olust leder till passivitet och ointresse 

En positiv aktivitetsupplevelse kan skapa lust, men när aktiviteten övergår i olust kan man lätt 

komma in i tankar om otillräcklighet och meningslöshet. En längre tid av olustaktiviter kan i 

sin tur skapa passivititet och ointresse. Hultgren (2008, s.135) Krav och kontroll som 

förknippas med fysisk aktivitet har ofta en negativ inverkan på de individer som inte är 

intresserade av fysisk aktivitet och/eller upplever att de har en låg självtillit till själva 

aktiviteten. Hultgren (2008, s.136)  

 

Flickor oftare negativa till idrottsämnet än pojkar   

Larsson och Redelius (2004) har gjort en forskningsöversikt kring idrottsämnet: Man kan läsa 

att: ”Flickorna rapporteras i de flesta studier som mindre aktiva, mindre benägna till mer 

ansträngande aktiviteter och som innehavare av lägre kompetens inom de aktiviteter som 

mätts och värderats.” (Larsson & Redelius 2004, s.35)  I en studie där 677 elever i åk 9 

deltagit, varav 347 flickor och 330 pojkar, från 48 olika klasser har man kommat fram till att 

”Över hälften av flickorna instämmer delvis eller helt och hållet i att de känner sig dåliga, 

vilket knappt var tredje pojke gör.” (Redelius 2004, s.43) I samma studie har man även sett att 

var fjärde flicka i åk 9 instämmer helt eller till viss del att hon skulle vilja slippa att vara med 

på idrottslektionerna. Av de 347 flickor som ingick i studien befanns 21 procent vara negativa 

till ämnet. (Redelius 2004, s.43)  

 

Obehagliga upplevelser av ansträngning avskräcker  

Enligt studien av Stewart et al. (1999) kan man bli avskräckt att fortsätta aktivera sig fysiskt 

om man upplever det obehagligt att anstränga sig: En längre upplevd ansträngning av fysisk 

aktivitet resulterar i en högre grad av självtillit efter utövandet. Obehagliga upplevelser av 

ansträngning vid introduktion av fysisk aktivitet avskräcker troligen för ett fortsatt utövande 

av fysisk aktivitet. (Stewart et al. 1999) 

 

Prestationskravet och den egna upplevda glädjen går ej ihop med skolidrotten 

I Giotas (2006) studie påtalas att elevens motivation och bedömningen av eleverna krockar då 

prestationskravet och den egen upplevda glädjen inför skolidrotten inte går hand i hand. I 

studien framkommer det att många lärare och forskare har beklagat det faktum att skolan 

genom större betoning på normativa och jämförande betygsrutiner och mindre på 
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kriterierelaterande inte uppmuntrar inre värden som elevernas uppskattning av ämnet, utan 

driver många elever till att konkurrera med varandra (Giota, 2006). Att tolka och konkretisera 

skolans kunskapsmål, samtidigt som de ska stödja och stimulera elevernas lärande, motivation 

och kompetenser, är en utmaning för lärarna menar Giota (2006) då kursplanernas struktur 

och innehåll fortfarande uppfattas som otydliga av lärarna samtidigt som betygs- och 

bedömningsanvisningarna anses vara otillräckliga. Giota (2006) menar att otydliga kriterier å 

andra sidan lämnar utrymme för personliga intressen och värderingar av elevernas 

personlighet. Det är då viktigt att ha kännedom om vilka konsekvenser våra bedömningar får 

för elevernas liv i såväl skolan som samhället utanför. Detta eftersom bedömning påverkar 

inte bara undervisningen utan också den som blir bedömd. (ibid.) Det gäller således att som 

vuxen vara medveten om vad som kan gå fel när man bedömer, liksom om begränsningarna 

hos våra bedömningsinstrument, om syftet med bedömningen är att stödja och stimulera 

elevernas lärande och fortsatta ansträngning, så att de kan känna tilltro till sin egen förmåga 

eller kompetens, och inte döma eleverna. (ibid.) 

 

Viljan upphör efter upprepat förlorande 

Genusforskaren Fagrell (1999) har intervjuat pojkar och flickor i 7-8- års åldern. De flesta 

flickor uppgav att de inte brydde sig eller att det inte spelade någon roll om de förlorar i ett 

tävlingssammanhang. Angående att flickorna hade en mer distanserat förhållningssätt till 

tävlingen tolkar Fagrell (1999) som att flickorna anser att det här med att tävla är kanske inte 

det viktigaste för en flicka. Fagrell (1999) menar att man som flicka upplever att man kan 

tävla men att det är inte helt okej att låta tävlingstanken bli alltför dominerande. Då man i 

studien frågade flickorna vad de skulle göra om de förlorade hela tiden blev det vanligaste 

svaret att de skulle träna mer. Svaret på vad som skulle hända om motståndaren också tränade 

mer inför nästa tävling, var att de skulle sluta med verksamheten om de förlorade eftersom det 

inte var roligt att förlora jämt. (Fagrell, 1999)  

2.4.6 Elevers påverkan av ämnets upplägg  

Viktigt att ”ha roligt” 

Av fyra elever i åk 9 framkom det att alla elever var överens om att det viktigaste med idrott 

och hälsa var att det skulle vara roligt (Sköld 2010, s.4). En annan betydelsefull faktor var 

känslan av resultat, då detta gav undervisningen ett mål och något att sträva mot. Ett par 

elever ansåg även att resultatet var av betydelse för deras fysiska aktivitet på fritiden (ibid.).  
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Medbestämmande av innehåll 

I en studie av Larsson (2004) där 134 elever i åk 5 runtom i Sverige fick svara på olika frågor 

om Idrottsämnet framgår att 37 procent av eleverna inte tycker att de får vara med och 

bestämma innehållet på idrottslektionerna i skolan (Larsson 2004, s.123). 

 

Variationsfattigt innehåll 

I en studie av Johansson (2003) gjordes djupintervjuer med elever som är omotiverade till 

skolämnet idrott och hälsa. Först gjordes en enkätundersökning av 49 elever i tre klasser i åk 

8 för att urskilja dem som var negativa till idrott och hälsa, dessa nio elever, fem pojkar och 

fyra flickor, togs vidare till enskilda djupintervjuer. I djupintervjuerna framkom det att elever 

som hade en negativ inställning till idrott och hälsa ansåg att ämnets innehåll var för 

variationsfattigt. Eleverna upplevde att de hade för lågt inflytande över ämnets innehåll, då 

det ofta var lärarna som bestämde innehållet. De upplevde även att läraren inte utgick ifrån 

elevernas kunskapsnivå utan att läraren la sig på för låg nivå. Eleverna i studien tyckte att 

lektionerna dominerades i för hög utsträckning av olika bollsporter samt att eleverna upplevde 

lektionerna som alltför tävlingsinriktade. Ett flertal elever såg heller inget värde i idrott och 

hälsa, varken nu eller i framtiden (Johansson, 2003, s.2). 

 

Dans är omtyckt 

Larsson och Redelius (2004) undersöker i sin studie vilka aktiviteter som flickor respektive 

pojkar inte uppskattar i ämnet idrott och hälsa. Studien har gjorts i 48 klasser i åk 9. Hälften 

av pojkarna tycker sämst om dans – medan den andra hälften inte verkar ha något emot det, 

15 procent av flickorna tycker inte om dans medan övriga gör det. Författarna menar att det 

kan vara värt att påpeka då en slags ”allmän uppfattning” bland både lärare och elever synes 

vara att ”tjejer gillar dans men inte killar”. Så är inte fallet när eleverna själva rangordnar 

vilka aktiviteter de gillar rep ogillar. ” ( Larsson & Redelius 2004, s.157) 

2.4.7 Elevers påverkan av kroppen och genus 

I den brittiska studien av Cockburn och Clarke (2002) har man forskat om tonårsflickors 

negativa attityd till fysisk aktivitet och till idrottsämnet. Man har intervjuat sex klasser i åk 9. 

Det som framkommer är en känsla hos flickorna att inte vara tillräckligt feminina om de gillar 

och utövar sport. I studien menar man att det är ett problem i hela Storbritannien att många 

flickor har en så negativ inställning till fysisk aktivitet överlag och till idrottsämnet speciellt. 

Genom djupintervjuer har man i studien av Cockburn och Clarke (2002) kommit fram till att 
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det beror på en inre konflikt hos många flickor. De heterosexuella tonårsflickorna vill vara 

åtråvärda i tonårspojkarnas ögon och då tycker man inte det går hand i hand med att vara 

sportig. De två motpolerna, att vara flickig och att vara pojkflicka skapar inre konflikt hos 

många av flickorna eftersom man kanske vill upplevas som feminin men också sporta, svettas 

och ta i. Det man kommit fram till i denna studie är att fysiskt aktiva tonårsflickor inte känner 

att de är tillräckligt feminina enligt den traditionella kvinnobilden samt samhällets och 

massmedias framställning av vad som är feminint. Flickorna berättar att de upplever att de 

lever tudelade liv och att de har dubbla identiteter på grund av den de inte känner sig nog 

feminina när de sportar och tränar och den de är och vill vara övrig tid (Cockburn & Clarke, 

2002)  

 

Utseendet hindrar vid fysisk aktivitet:  

I rangordnade identifierade hinder för fysisk aktivitet i en studie av 77 flickor i åldern 11-14 

år i studien av Robbins, Pender och Kazanis (2003)  är det högst värderade hindret hos flickor 

tankar på utseendet vid utövande av fysisk aktivitet och avsaknad av motivation. Författarna 

tar även upp en diskussion om strategier för att hantera hinder vid genomförande av fysisk 

aktivitet för flickor. Som exempel nämns självkännedom, självförtroende, tid för dusch, 

möjligheter att påverka innehåll och uppnå egna uppsatta mål samt val av egen 

färdighetsträning. (Robbins, Pender & Kazanis, 2003) 

 

Kroppsideal och bedömning av kroppen  

I en studie kring flickor, kroppsideal och prestation har 87 stycken 16-17- åriga flickor 

intervjuats. (Larsson & Redelius 2004, s.30) Det som framkommer är att det man tycker om, 

ofta sammanfaller med upplevd förmåga eller oförmåga. Genom gruppdiskussioner framkom 

att många flickor uttalade en negativ bild om skolans kroppsövningsämne. I bilden ingick, 

menar de två forskarna, en förväntan om vad en aktiv livsstil innebar (den omnämns som ett 

tillstånd av utmattning och svett) och att en fysisk aktiv livsstil mer passade in på pojkar än 

flickor. Den komplexa bilden av flickors inställning till fysisk aktivitet visade sig i att de 

värdesatte den både ur ett hälsoperspektiv och motiverade den utifrån en önskan om 

kroppsideal, som i sig innebar att de ibland avstod från fysisk aktivitet. Skälet till det 

sistnämnda var att de inte ville utsätta sig för en bedömning av kroppen.” (ibid). 
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Framkalla skuld hos fysiskt inaktiva elever  

”I en tid då vi dagligen kan läsa rapporter om exempelvis överviktiga barn och vikten av att 

öka den fysiska aktiviteten i och utanför skolan, är det lätt att som lärare i idrott och hälsa, i 

sin entusiasm och välvilja, framkalla känslan av skuld hos fysiskt inaktiva elever”, menar 

forskarna  Larsson och Redelius (2004, s. 103). 

2.4.8 Elevers påverkan av massmedia, sociala medier och dagens teknik 

Den massmediala ideala kroppen  

”Den massmediala bilden av hälsa: synen på den ideala kroppen, hur man ska se ut och vad 

som är hälsosamt kan sägas vara konstruktioner av rådande bilder som förmedlas till oss via 

massmedia, liksom exempelvis den bild som skrivs fram i skolans styrdokument och det som 

betonas av lärarna i undervisningen.” (Larsson & Redelius 2004, s.103) Den bild som 

förmedlas via reklam och i veckopress är i hög grad styrd av kommersiella intressen. 

Författaren frågar sig om ämnet Idrott och Hälsa utgör en motpol till den bild som presenteras 

i media. (ibid) 

 

Att hängas ut i sociala medier 

I doktorsavhandling av Ekeberg (2012) kan man läsa om sociala medier i skolan och” risken” 

att hängas ut i Sociala medier eller skymt sig själv på Youtube: Lärarna upplever att 

gränsförskjutningen mellan skola och fritid förstärks av de sociala medierna. (Ekeberg 2012, 

s.142) En lärare i studien av Ekeberg (2012) berättar om problemet att förhålla sig till 

elevernas egna och högst personliga sociala medieaktiviteter, t.ex. bloggandet: ”Via 

hyperlänkar eller andra hänvisningar och inbäddningar dras dessa in i de sociala medier som 

används i skolan och undervisningen.” (Ekeberg 2012, s.143) Läraren menar att det sedan 

följer besvärliga avvägningar då det blir mer vanligt förekommande att lärarna kommer får 

tackla det som sker på sociala medier eftersom det på olika sätt kommer in i skolans värld” 

Ekeberg (2012) menar också att publicerat material kan visas innehålla kränkande tillmälen 

eller rasistiska yttringar. ”Öppenheten och expressiviteten som följer med sociala medier är 

dubbelbottnad. Det finns en påtaglig risk för att olämpligt och provocerande material ska 

läggas ut på Internet till allmän beskådan, särskilt med tanke på den naivitet som ofta 

tillskrivs de unga användarna” (Ekeberg 2012, s.144). 
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3 Teoretiskt perspektiv 

3.1 Motivation 

I denna studie har forskaren Robert J. Vallerands motivationsmodell valts (Vallerand 1997, 

s.274). Modellens tre centrala begrepp, inre motivation, yttre motivation samt amotivation 

delas in i ytterligare grupper som har eftertolkats av Hassmén, Hassmén och Plate (2003 

s.168-172). Ytterligare presenterar Hassmén, Hassmén och Plate (2003, s.178) tankar om 

motiverande klimat.  

3.1.1 Inre Motivation 

”Inre motivation handlar om att genomföra något för själva nöjet och den inre 

tillfredsställelsen” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.170). Inre motivation kan delas upp i 

tre typer: 

 

1. Inre motivation i form av tillfredsställelsen och nöjet att lära sig, upptäcka och förstå 

något nytt.  

2. Inre motivation i form av tillfredsställelsen av att uppnå något, skapa något och 

överträffa sig själv. Fokuset är inte på prestationsresultatet i sig utan på själva 

ansträngningen och försöket att uppnå något som är bättre än det man tidigare 

presterat. 

3.  Inre motivation för att uppleva stimulans. Detta handlar om att delta i en aktivitet med 

syftet att uppnå positiva sinnesupplevelser. T ex att njuta av sin kropps styrka, kraft 

och snabbhet.” (ibid) 

3.1.2 Yttre motivation 

”Yttre motivation handlar istället om yttre drivkrafter som priser, pengar eller beundran och 

berömmelse”. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.171) Yttre motivation kan delas upp i fyra 

typer:  

1. Yttre reglering i form av beteenden som motiveras och regleras av yttre medel som 

belöningar och restriktioner, exempelvis då man deltar på en träning för att kunna bli 

uttagen till att få spela match 

2. Introjicerad reglering i form av en icke självvald handling som personen känner press 

att genomföra, exempelvis då en golfspelare är med på fysträningen för att han annars 

skulle få skuldkänslor 
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3. Identifierad reglering i form av en självvald handling som personen väljer att göra 

trots att aktiviteten i sig inte betraktas som speciellt trevlig eller positiv men betraktas 

som viktig och högt värderad av individen. T ex när en tennisspelare börjar styrketräna 

för att bli starkare, trots att personen inte gillar styrketräning. 

4. Integrerad reglering  i form av ett aktivitetsval som i övrigt stämmer överens med 

individen. T ex när en simmare undviker att gå på fest med vännerna under 

tävlingssäsongen för  att vara i optimal form under tävlingarna.” (ibid) 

3.1.3 Amotivation 

”Amotivation syftar på bristande motivation, vilket kan bero på en upplevd brist på förmåga 

och vara relaterad till känslor av hjälplöshet.” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.172)  

Amotivation kan delas upp i fyra olika typer: 

1. Amotivation till en följd av en upplevelse av brist på kapacitet och förmåga. Detta är 

den definition som är vanligt förekommande. 

2. Amotivation som ett resultat av individens övertygelse att den föreslagna strategin inte 

kommer resultera i de önskade resultaten. 

3. Amotivation som handlar om att individen upplever beteendet som alltför krävande 

för att vilja engagera sig i det. 

4. Amotivation som är reglerat till känslor av hjälplöshet och brist på kontroll. . (ibid) 

3.1.4 Motivationsklimat 

”En betydelsefull faktor för motivationen är det motivationsklimat som omger individen. Här 

har t ex läraren, klasskamraterna och föräldrarna en viktig roll i att skapa ett 

motivationsklimat som uppmuntrar individen att delta i en aktivitet med fokus på att utvecklas 

och bli bättre, och inte på att prestera i termer av att vara bättre än andra och vinna över 

dem.”(Hassmén, Hassmén & Plate 2003 s.178) ”Ett motivationsklimat som utmärks av att 

framgång är detsamma som att besegra andra kan kallas resultatorienterat, medan ett 

motivationsklimat som utmärks av att sätta själva utförandet i fokus i stället kallas 

processorienterat. Fokus bör ligga på att bli bättre och utvecklas på en aktivitet och inte på att 

jämföra och tävla om vem som är bäst av klasskamraterna. En upplevd kontroll, kompetens 

och samhörighet hos eleverna har positiva effekter på den inre motivationen.” (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003 s.171). ”Barn som växer upp i ett resultatorienterat motivationsklimat 

i större utsträckning än barn som växer upp i ett processorienterat motivationsklimat riskerar 
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att uppvisa prestationsängslan och sämre självförtroende i tävlingssituationer.” (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003 s.180)  

4 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för varför flickor i åk 8 kan ha ett lågt engagemang 

för lektioner i idrott och hälsa och vad som kan öka engagemanget hos dem. 

4.1 Frågeställningar 

1. Varför är flickorna inaktiva under lektionerna? 

2. Vad upplever flickorna skulle motivera dem till ökad aktivitet under lektionerna?  

3. Hur påverkas flickorna av gruppklimatet? 

5 Metod  

Denna studie är kvalitativ och sex intervjuer genomfördes med sex flickor i åk 8 som varit 

inaktiva på lektionerna i idrott och hälsa under höstterminen 2016. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer användes. Formen på intervjuerna var låg grad av 

standardisering, vilket betyder att intervjufrågorna var ”öppna” och gav möjlighet och 

utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Hög grad av strukturering följdes, 

vilket betyder att intervjufrågorna är ställda i en bestämd ordning, se bilaga 4. (Patel & 

Davidson 2003, s.78) 

5.1 Genomförande 

Ett bekvämlighetsurval avgjorde vilken högstadieskola som valdes ut, skolan valdes eftersom 

den fanns i författarens närmiljö. Kontakt togs med skolans rektor som godkände att studien 

genomfördes på skolan. Nästa steg var att skolans idrottslärare kontaktades, hen valde ut sex 

flickor i årskurs åtta som av olika anledningar ofta varit inaktiva på lektionerna i idrott och 

hälsa under höstterminen 2016. Urvalet skötte idrottsläraren på egen hand, författaren var inte 

inblandad i urvalet. Vilket betyg flickorna hade i idrott och hälsa framgick inte. Det fanns fem 

klasser i åk 8 på skolan, eleverna valdes ut ibland alla flickor i årskursen, dvs oavsett 

klasstillhörighet. Efter att ha fått namn och klass på flickorna tillät rektorn att författaren 

kontaktade eleverna samt deras förmyndare för ett godkännande. Eleverna söktes upp en och 

en på ett diskret sätt under skoltid. På grund av det känsliga ämnet sköttes det hela med stor 

försiktighet och hänsynsfullhet. Eleverna tillfrågades vid tillfällen då de befann sig ensamma, 

för att det inte skulle känna sig obekväma inför andra elever. Flickorna tillfrågades om de 
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ville delta i en studie om idrott och hälsa, angående varför man inte alltid deltar på idrott och 

hälsa lektionerna. Ungefär på detta sätt blev de tillfrågade: 

 

”Hej! (intervjuaren presenterar sig) Jag håller just nu på och skriver ett examensarbete i min 

lärarutbildning om ämnet idrott och hälsa och varför man inte alltid vill delta på lektionerna. 

Jag skulle vilja intervjua några elever i åk 8 om varför man inte alltid vill delta. Jag frågade 

”X”, din idrottslärare, om hen visste några elever i åk 8 som inte alltid vill delta. Jag fick veta 

att du, av olika anledningar, inte alltid vill delta och det hade varit jättesnällt om du ville svara 

på några frågor om det till mitt arbete. Skulle det kännas okej för dig? ”  

 

Alla tackade ja till att delta i studien. De flesta av flickorna nickade igenkännande på 

påstående att de inte alltid deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Inga negativa reaktioner 

visades från flickorna utan snarare reagerade de positivt och flera av dem verkade tycka det 

var lite spännande att de blivit utvalda till en intervju. Preliminär dag och tid bokades för 

intervju av var och en. När eleverna gett sitt medgivande kontaktades även deras 

vårdnadshavare för ett medgivande via ett mail (se bilaga 3). Vårdnadshavarna gav alla sitt 

skriftliga godkännande till intervju av deras döttrar. Alla intervjuer genomfördes på 

informanternas skola, i ett ledigt rum utvalda av lärarna där man kunde prata enskilt och 

ostört. Intervjuerna genomfördes under skoltid, utspridda under fem dagar. Varje intervju 

varade i 20-30  minuter. Vid strukturering och planering av intervjufrågorna studerades andra 

kandidatuppsatser för att få inspiration. Start PM:et användes som bollplank som försäkrade 

att intervjufrågorna skulle ha en relevans till studien. Varje informant godkände att intervjun 

spelades in. Vid varje intervjutillfälle användes ett papper med intervjufrågor på samt penna 

och papper för möjligheten att skriva ner eventuella kommentarer eller notiser under 

intervjun. Alla intervjufrågor ställdes i samma ordning vid varje intervjutillfälle. 

5.2 Databearbetning 

De sex intervjuerna transkriberades, det som sagts är överfört till skrift ordagrant.  

5.3 Tillförlitlighetsfrågor  

Nackdelen med intervjuer är att intervjuaren kan bete sig på ett sätt som gör att 

intervjupersonerna förstår, medvetet eller ej, vad de förväntas svara och avviker därför från 

det ”sanna” värdet. Detta kallas intervjuareffekt och påverkar reliabiliteten negativt (Patel & 

Davidson 2003, s.103). Därför användes en så neutral hållning som möjligt under 
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intervjuerna. Som Patel och Davidsson (2003, s.78) beskriver så kan man i en kvalitativ 

intervju aldrig i förväg formulera fasta svarsalternativ, det finns inte heller några rätt eller fel 

på en fråga. Detta gör det svårt att kontrollera forskningskvalitén och fyndkvalitén. Det går ju 

inte att upprepa forskningen som i ett naturvetenskapligt experiment och få samma svar. 

Precis som vi människor är olika så är varje intervju helt unik. Studien har en god validitet, 

eftersom det som skulle undersökas undersöktes med frågor som stämde väl överens med 

syftet och frågeställningarna. Det finns troligtvis goda chanser till att få liknande svar och 

komma fram till liknande slutsats för en forskare som vill göra en likadan studie inom kort 

tid, dvs inom ett par år, exempelvis på denna skola eller på en högstadieskola på en annan ort. 

Däremot kan tiden påverka svaren, exempelvis om studien skulle göras om 10 år, då skulle 

den troligtvis få helt andra svar pga att samhället, skolan och ämnet idrott och hälsa fortsätter 

att förändras. Som Denscombe (2016, s.409) beskriver: ”Det är praktiskt taget omöjligt att 

kopiera en social inramning. Tiden förändrar oundvikligen saker och ting, och möjligheten att 

samla ihop motsvarande människor med en liknande inramning i en social miljö som inte har 

förändrats är minst sagt liten.” 

5.4 Etiska aspekter  

I studien följs Vetenskapsrådets fyra riktlinjer: Informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet: Flickorna informerades om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gällde för deras deltagande. De upplystes om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Godkännande från 

informanternas förälder eller vårdnadshavare söktes via mail, eftersom flickorna var under 15 

år. Informanterna fick veta att de hade rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skulle delta. Alla flickorna godkände att intervjuerna spelades in. De fick veta 

att de kunde avbryta sin medverkan utan att det medföljde negativa följder för dem. I beslutet 

att delta utsattes inte flickorna för påtryckning eller påverkan. Det fanns inga 

beroendeförhållanden mellan forskaren och uppgiftslämnare. Det finns inga uppgifter 

noterade på eleverna som deltog i studien och intervjuinspelningarna förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla uppgifter om identifierbara personer är 

antecknade på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Som 

exempel har flickorna döpts om till bokstäver istället för namn i de nedskrivna intervjuerna. I 

denna studie är det synnerligen viktigt då det rör sig om uppgifter som kan uppfattas vara 

etiskt känsliga. (Vetenskapsrådet codex, 2016) 



 

21 

 

6. Resultat 

I följande kapitel beskrivs deltagarna i studien kortfattat, resultatet från respektive intervju 

presenteras och sedan analyseras resultaten med hjälp av det teoretiska perspektivet. Efter 

varje redogjord frågeställning görs en kortare sammanfattning av resultatet. Eftersom namn på 

flickorna och deras skola inte nämns i denna studie benämns de som Elev: A, -B, -C, -D, -E 

och -F. 

6.1 Beskrivning av deltagarna och intervjusituationen 

Sex flickor i årskurs 8 som blivit utvalda på grund av att de inte alltid deltagit aktivt på 

lektionerna i idrott och hälsa under höstterminen 2016. 

6.2 Resultaten av frågeställningarna 

6.2.1 Varför är flickorna inaktiva under lektionerna? 

Elev A: Det som hindrar elev A att delta är framförallt bollaktiviteter, hon tycker inte heller 

om upplägget på idrottslektionerna: Egentligen tycker jag att skolidrotten är ganska okej men 

det är lite enformigt, det enda man gör på idrotten är något med bollar och det är inte alla 

som tycker det är kul. Jag har aldrig direkt tyckt om bollekar eller vad man ska säga. Bollar 

är inte min grej.  Det är inte alla som tycker om upplägget som är på de flesta 

idrottslektioner, därför tror jag att man väljer att inte delta 

 

Elev B: Elev B berättar att hon inte orkar delta på idrotten och att hon inte känner sig bekväm 

i klassen: Jag är inte med och det är bl. a för att jag inte orkar. Jag är också ny här i klassen 

och jag känner inte att jag passar in här, då vill inte jag ha idrott med klassen och liksom 

springa runt och leka lekar med folk som jag inte känner då känner inte jag mig bekväm. Det 

är till stor del hennes otrygghet i klassen som gör att hon inte deltar. Jag vill inte vara med 

dem i den här klassen, men i min förra klass, där kände jag mig trygg. Jag hade känt dem 

sedan förskolan, men här är alla ett gäng och jag kommer in ny och passar inte in. Alltså jag 

tar inte åt mig… men speciellt på idrotten märks det att jag inte är en av dem. Elev B berättar 

att hon inte tycker om idrott eller skolidrott men gymträning gillar hon: Jag har aldrig tyckt 

om idrott, alltså skolidrott. Jag tränar bara på gym 

 

Elev C berättar att hon av många anledningar tycker om skolidrotten men att hon jämför sig 

med andra och känner sig dålig: Jag tycker det är ganska kul med idrott när jag väl är med på 
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den, men vissa tycker det är jobbigt att vara med på idrotten för de känner sig dåliga och då 

vill de inte vara med, ja så känner jag också ibland. Elev C berättar att det är jobbigt med 

bollar: Jaa… alltså vissa grejer är ju inte roligt på idrotten… jag är rädd för bollar t. ex, så 

om lektionen inte innehåller bollar så skulle jag hellre delta, men det är många som gillar 

bollspel så då det blir ofta det på lektionerna. Elev C berättar att stämningen i klassen och 

attityden från de andra påverkar mycket Om man inte gillar klasskamraterna - om de i klassen 

försöker vara bäst hela tiden t. ex - då känner man sig inte så duktig och det blir tråkigt att 

vara med . Elev C tycker det är jobbigt med tävlingsmoment och matcher, hon jämför sin 

prestation med de andra: Jag tycker inte om tävlingar eller matcher, som fotboll eller 

handboll då man är indelade i lag. Jag vill inte delta när det är match för jag jämför mig med 

de andra. De kan mycket mer än jag så jag känner mig dålig och märker att de inte vill ha 

mig i sitt lag.  

 

Elev D berättar att hon är rädd att anstränga sig, att hon är rädd att göra sig illa samt att hon 

inte vill duscha och byta om med de andra i klassen: Det är inget fel på skolidrotten men p g a 

att jag har problem med hjärtat så jag är rädd att anstränga mig för mycket. När jag blir 

andfådd blir jag väldigt rädd och det har påverkat mig väldigt mycket på skolidrotten och 

kroppsligt. Det jag ogillar med idrotten är framförallt att jag måste anstränga mig väldigt 

mycket. Jag hatar konditionsträning och att springa! Bara när det är hinderbanor tycker jag 

om att springa. Det som påverkar mig väldigt mycket är att jag inte vågar så mycket på 

idrotten och att jag är rädd för att anstränga mig… När det gör ont i kroppen blir jag rädd, 

när jag måste stanna blir jag rädd, när mina ben och fötter gör ont då blir jag rädd, när jag 

andas tungt blir jag rädd. Jag vågar inte alltid vara med heller för jag har som en fobi för att 

skada mig och göra mig illa. Jag kan gråta p g a ett jack i fingret för jag har en stor rädsla 

för att skada mig. Elev D tycker också det är jobbigt att känna sig sämre än de andra och hon 

vill inte duscha och byta om med de andra: Jag är lite större här och så ( eleven visar magen) 

och då vill inte jag inte duscha med andra tjejer. Dessutom tycker jag det är jobbigt att vara 

med för jag tänker att de andra tycker att jag är dålig, ful och tjock… Jag vågade inte vara 

med så mycket i 5:an och 6:an, för jag tänkte att jag var långsam, de behöver inte mig, jag är 

dålig… Jag tror att de andra tänker: ”Åh nej vi fick henne i laget…” Jag jämför mig 

fortfarande mycket med andra även om jag inte lyssnar så mycket längre på dumma 

kommentarer och så. När andra inte visar medkänsla för mig blir jag ledsen och besviken och 

då går jag och sätter mig vilket gör att jag inte deltar så mycket. Elev D förklarar också att 

hon påverkas mycket av annat runtomkring i livet också: Det kan vara saker som händer 
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utanför skolan som påverkar mina känslor och bromsar mig, vissa dagar vaknar jag bara och 

har en bra dag då jag vill ge järnet och jobba jättebra i skolan, andra dagar känns allt skit… 

Jag skolkar aldrig men jag gör inte alltid det jag borde göra på lektionerna. Somliga dagar 

kan jag vara jättearg, andra dagar kan jag vara hyperaktiv och ge järnet. 

 

Elev E berättar att det sociala klimatet i klassen påverkar henne mycket: För det finns vissa 

personer i klassen som trycker ner en, då vågar man inte vara sig själv. Man är rädd för vad 

folk ska tycka, så man vågar inte göra någonting för om det är någon som är dålig så garvar 

klassen. Hon berättar att hon inte är ensam om känslan: Det är inte bara jag som tänker så 

här, jag vet att andra också tänker så men… Man kan skämma ut sig själv och då kommer 

alla stå och garva åt en och det är jobbigt på idrotten speciellt. Elev E beskriver särskilt en 

lek hon ogillar då hon känner sig otrygg: Jag tycker inte om när läraren släcker hela salen, i 

en speciell lek, och det är en massa grejer utspridda i salen som man kan ramla över. Man 

ser ingenting och om man ramlar – då garvar alla åt en. Elev E tycker också det är jobbigt att 

anstränga sig: Jag tycker inte om när man ska springa runt, runt hela tiden, det är jobbigt och 

jag har ibland ont i knäet. När jag springer runt så blir jag väldigt andfådd och det är 

obehagligt.  

 

Elev F berättar att hon har knäproblem: Jag är inte med på idrotten för jag har knäproblem 

och jag har fått läkarintyg att jag inte behöver vara med. Jag är rädd för att ramla ihop, eller 

för att känna mig dålig på idrott och så. Innan jag fick knäproblem kände jag mig osäker, jag 

kände: Jag kan inte det här, jag vet inte hur man ska göra och så.  Nu är det för att jag har 

ont i knäet som jag inte deltar. Elev F nämner att hon har ett rehabiliteringsprogram men det 

kan hon bara genomföra på gymmet, säger hon. Eleven berättar vidare att hon tycker det är 

jobbigt att prestera, både inför läraren och gruppen: Det är många som dömer om man inte 

lyckas fånga en boll eller så, då kollar folk snett. Om det är t. ex fotboll då vill inte jag vara 

med för det blir en sådan tävlingshets. Stressen över betygen gör elev F mindre motiverad att 

delta: Det är ganska ofta som läraren säger ni måste göra såhär för att ni ska få ett betyg och 

då blir det inte roligt.  Elev F upplever att läraren styr mycket av innehållet i undervisningen 

och att eleverna inte får vara med och bestämma: På skolidrotten är det ofta tråkiga grejer 

som man inte vill göra och då sitter man typ där på bänken. Jag tycker inte om att vi elever 

inte får vara med och välja vad vi ska göra på skolidrotten, allting är så styrt av läraren. 
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Sammanfattning 

Alla informanterna nämner på olika sätt att det sociala klimatet påverkar dem, d v s att det pga 

negativ stämning i klassen finns en anledning till att inte vilja delta på lektionerna i idrott och 

hälsa. Exempel som negativa kommentarer, nedlåtande blickar eller att bli skrattad åt då man 

gör fel. Ett par av flickorna nämner att de jämför sig med andra och känner sig dåliga. Att bli 

bedömd för sitt utseende och att inte känna sig bekväm med att röra sig fritt inför de andra 

kommer också upp som anledning hos ett par av flickorna. Ett par av flickorna är rädda för 

bollar. Flertalet av flickorna tycker det är jobbigt med prestationskrav i form av 

tävlingsmoment och betyg. Tre av flickorna nämner att de ogillar att anstränga sig och/eller 

har olika skador som gör deltagandet obehagligt. 

6.2.2 Vad skulle motivera flickorna till ökad aktivitet under lektionerna? 

Elev A tror att mer individuell träning, redskapsgymnastik samt ett gym på skolan skulle 

motivera henne till ökad aktivitet: För min del skulle jag vilja ha mer individuellt arbete och 

mer redskapsgymnastik, då skulle jag förmodligen kunna delta mer. Jag tror faktiskt också 

det kan vara en bra grej att man har ett gym på skolan. Det skulle vara kul både för dem som 

redan går på gym, för oss som vill gymma på idrottslektionerna eller för dem som vill börja 

gymma. Jag tycker att gymmet skulle vara gratis för eleverna. Elev A tycker också läraren har 

stor betydelse för motivationen för att delta: Det påverkar ganska mycket också om läraren är 

trevlig eller inte och om hen är snäll eller inte, om läraren försöker få lektionerna att passa 

alla och försöker motivera eleverna… det är ganska viktigt för att man ska trivas tycker jag.   

 

Elev B vill sänka ansträngningsnivån på lektionerna: Jag skulle vara med om det fanns lättare 

utmaningar på lektionerna, alltså där man inte måste arbeta så mycket. I min förra skola där 

man fick gå en promenad om man inte hade kläder med sig eller inte ville vara delaktig på 

idrottslektionen och man kunde ändå få betyg. För elev B är det viktigt att känna sig socialt 

accepterad och trygg i gruppen/ klassen: Om jag skulle få vara i samma lag/ grupp som de 

som jag kommit närmst med här, det finns tre- fyra elever som jag känner mig trygg med här i 

klassen, då skulle det vara lättare för mig att delta. Elev B berättar om idrottslektionerna på 

hennes förra skola där höll ibland instruktörer från olika klubbar och föreningar i lektionspass 

på idrotten: På min förra skola hade vi ibland dans med en dansinstruktör från ”Jam” . Vi 

hade också en baskettränare som kom utifrån och hade lektioner med oss, det var kul. 
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Elev C tycker inte om bollspel och tycker det är jobbigt med tävlings- och matchsituationer: 

Om det inte var bollspel på lektionerna i idrott och hälsa så skulle det kännas lättare att gå 

dit. Jag tycker om när det är lek och det spelar ingen roll vem som vinner. Jag tycker det är 

kul när det inte är match och tävling. Hon har också en lösning på sitt problem med bollspel: 

Om man kunde komma överens med läraren om att man kan göra något själv med bollar när 

de andra har bollspel i helklass så skulle det vara skönt för mig, då kan man ändå visa vad 

man kan och man är med på sina egna villkor. Elev C tycker om sin lärare så det påverkar 

henne positivt: Jag tycker om vår lärare, så det gör att det är kul att vara där. För elev C 

känns det viktigt att kunna byta om och duscha i enrum Jag tycker att det är bra att man kan 

få låna eget omklädningsrum.  

 

Elev D tycker om att göra sådant hon känner sig bra på samt kickboxning för att få ur sig 

ilska och andra känslor: Jag gillar att kasta frisbee och så gillar jag vissa lekar som t. ex 

Harry Potter och Kinesiska muren, samt kickboxning. Jag gillar att göra det jag är bra på för 

då känner jag mig inte underlägsen de andra. Jag gillar kickboxning för att få ut min ilska, 

även om jag inte visar ilska så har jag den längre in. Man kan få ur sig andra känslor också, 

t. ex om man är ledsen. Att Elev D kan duscha och byta om avskilt motiverar henne att delta 

på lektionerna: Jag älskar ju att de har ett annat rum till mig så jag kan duscha och byta om 

ifred, min syster tror att det rummet bara är för dem som är religiösa och har sjalar, men jag 

tycker det är skönt att jag också får duscha där. Att jag vet att jag kommer få duscha i fred 

gör att jag deltar mer aktivt för det gör inget om jag blir svettig. Elev D önskar mer 

framförhållning från idrottsläraren så att eleverna vet i förväg vad som händer på idrotten: För 

mig skulle det vara skönt om vi visste i förväg vad vi skulle ha för aktivitet på idrotten då 

skulle jag vara mentalt förberedd och t. ex ta med rätt typ av klädsel och liknande. Elev D har 

en lösning på sitt problem med bollar: För oss som är bollrädda skulle det vara skönt med 

lättare bollar i t. ex basket. Jag är rädd för basketbollar för på min förra skola kastade några 

elever basketbollen på mig med flit för de visste att jag var rädd.  

 

Elev E tycker att läraren ska fråga eleverna vad de gillar att göra och sedan anpassa 

lektionerna efter det. Eleven tycker att läraren ska erbjuda olika aktiviteter under samma 

lektion så att det finns något som passar alla. Elev E gillar spökboll, basket, fotboll och 

handboll.  

 



 

26 

 

Elev F tycker det känns viktigt att få göra lekar och andra aktiviteter utan prestationskrav. Jag 

tycker om när hela klassen gör något kul tillsammans t. ex en lek eller så, aktiviteter som inte 

är så tävlingsinriktad. Hon berättar också om betygshets: Det är så mycket press – och det är 

det i alla ämnen för man måste klara det och det… Det är ganska ofta som läraren säger ni 

måste göra så här för att ni ska få ett betyg och då blir det inte roligt. Elev F tycker också det 

är viktigt att eleverna får vara med och bestämma innehållet på idrottslektionerna: Ibland kan 

eleverna få rösta fram någonting och få bestämma mer vad man skulle göra, t. ex med dansen 

på skolidrotten, då skulle det vara roligt att jobba i grupper och göra någon egen dans. Det 

gjorde vi på min förra skola. Elev F pratar också om lärarens betydelse för att få eleven att 

trivas och känna sig förstådd och sedd samt vikten av att läraren kan sätta sig in i elevens 

situation: Jag tror det är bra att man har lärare som förstår att man kanske inte är motiverad. 

Just på den här skolan är det många lärare som själva haft en bra skolgång. De har varit 

duktiga och sedan när de får en elev som inte är så duktig, inte förstår så mycket i skolan 

eller som har det jobbigt så förstår inte så bra eftersom de själva aldrig varit med om det. Jag 

skulle tycka det var bra med lärare som var mer förstående som förstår att alla har det inte 

bra i skolan. De skulle kunna prata med oss elever. Om jag t. ex kommer till en lektion och är 

ledsen eller nere så säger lärarna oftast bara: ”Nä, men nu kör vi igång!” Om det hade varit 

en lärare som kanske haft det tufft i skolan, varit mobbad eller haft det jobbigt hemma så 

hade den förstått och kunnat prata med mig och lugna mig. Det gör mycket om en lärare bara 

kan vara här och lyssna. Att läraren kan säga till en att det är bra att man är där. Elev F 

menar också att det är viktigt att läraren arbetar med värdegrundsfrågor och pratar med 

eleverna hur man ska vara emot varandra: Det är också viktigt att prata med övriga elever om 

nedlåtande attityd, men det är inte så lätt att prata med folk och säga till dem att sluta döma. 

Sammanfattning 

Två av flickorna nämner att ett gym på skolan skulle motivera dem att delta på lektionerna i 

idrott och hälsa. En av flickorna skulle bli mer motiverad att delta om det var mer individuellt 

upplägg på lektionerna. Om man skulle slippa bollsporter samt match och tävlingar skulle 

flera av flickorna motiveras att delta. Lägre ansträngningsnivå på aktiviteterna efterfrågas av 

ett par av flickorna. Angående lektionsupplägg så önskar flickorna att de kan få vara med och 

önska lektionsinnehåll. En av flickorna vill veta i förväg vad som är planerat på lektionerna i 

idrott och hälsa som mental förberedelse. Lek och dans lyfts som aktiviteter som motiverar 

flera av flickorna att delta. Överlag gillar flickorna aktiviteter som känns lekfulla och roliga 

och inte så prestationsinriktade. Att få ingå i en grupp där man känner sig socialt accepterad 
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är också mycket viktigt för flickorna, t. ex då läraren delar in eleverna i grupper. En av 

flickorna menar att vetskapen om att hon har tillgång till ett eget dusch och omklädningsrum 

får henne att vilja delta aktivt under lektionerna. En annan av flickorna lyfter att hon tycker 

det är roligt med inspiratörer ”utifrån” t.ex. lektioner med ledare från dans- och 

basketföreningar. 

6.2.3 Hur påverkas flickorna av gruppklimatet? 

Elev A berättar att hur man ger varandra feedback påverka kan påverka henne negativt på 

idrottslektionerna: Det kan vara att en del blir besvikna för man inte gjort något bra. Det 

finns två olika sätt hur man ger feedback till någon. T.ex.: ”Ja gör sådär! det där var 

jättebra!” eller: ”Vad gör du!? nej!!! inte så!!!” Elev A tycker också att vissa elever fryser ut 

de som presterar sämre på idrotten: En del blir lite utanför för att de inte är lika bra på idrott 

som de andra.  

 

Elev B är ny i klassen och känner sig inte bekväm att ha lektioner i idrott och hälsa  med dem: 

Jag vill inte vara med och springa runt framför folk som jag inte känner mig bekväm med. Jag 

är ny här i klassen och jag känner inte att jag passar in här. Det är jobbigt att ha lektioner i 

idrott och hälsa med dem och t ex springa runt och leka lekar eftersom jag inte känner dem, 

då känner inte jag mig bekväm. Det spelar ingen roll vilken typ av aktivitet vi har, det är bara 

allmänt jobbigt att röra mig inför de andra. Men om jag fick vara i samma lag eller grupp 

som de som jag kommit närmst med här, det finns typ 3-4 stycken som jag känner mig trygg 

med här i klassen, då skulle det kännas bättre… Anledningen att jag inte är med på 

lektionerna i idrott och hälsa handlar mer om trygghet och att vara bekväm än själva 

lektionsinnehållet. 

 

Elev C berättar att det sociala klimatet påverkar om man vill delta: Ja, om man inte gillar 

läraren eller klasskamraterna, om klasskamraterna försöker vara bäst hela tiden så känner 

man sig inte så duktig och det blir tråkigt att vara med liksom.  

 

Elev D nämner att hon tänker mycket på vad de andra ska tänka om hennes kropp och att hon 

ska få tråkiga kommentarer om hennes utseende. Jag är lite större här och allt möjligt (visar 

magen) och då vill inte jag duscha med andra tjejer. Nu har jag fått en egen dusch så nu 

känns det lättare.  Jag tänker att de andra tycker att jag är dålig, ful och tjock. Hon tycker 

också det är jobbigt att de andra inte vill ha henne i laget: Jag vågade inte vara med så mycket  
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i 5:an 6:an, för jag tänkte att jag var långsam, att de inte behövde mig i laget för att jag var 

dålig… Det kändes som om de andra tänkte: ”Åh nej vi fick henne i vårt lag…” 

 

Elev E tycker det är jobbigt om klassen ska skratta elakt åt henne: Om det är någon som är 

dålig så garvar klassen. Det är inte bara jag som tänker så här, jag vet att andra också tänker 

så… Hon tycker också det är jobbigt om hon gör fel eller presterar dåligt och får skämmas 

inför de andra: Man kan skämma ut sig själv och då kommer alla stå och garva åt en och det 

är jobbigt på idrotten speciellt.  

 

Elev F berättar att stämningen i klassen kan hindra ens deltagande under lektionerna i idrott 

och hälsa: Man kanske inte är trygg med klassen, man trivs inte, man vågar inte prestera typ. 

Det är många som dömer om man inte lyckas fånga en boll eller så, då kollar folk snett. Elev 

F tycker att stämningen är en viktigare faktor till att inte vilja delta än själva innehållet: Det 

som påverkar mest hur man trivs på lektionerna i idrott och hälsa är nog hur man har det i 

klassen, inte så mycket vad man gör som aktivitet utan känslan av trygghet. 

Sammanfattning:  

Alla flickorna nämner på olika sätt att det är mycket viktigt, rentav grundläggande, att känna 

sig trygg i gruppen för att vilja delta aktivt på lektionerna i idrott och hälsa. Alla flickorna har 

på olika sätt upplevt negativt klimat i gruppen på lektionerna i idrott och hälsa och det har på 

olika sätt hindrat dem och gjort dem omotiverade att delta aktivt. Flera av dem nämner att 

känslan av trygghet i gruppen är mycket viktigare än innehållet i lektionerna för att motiveras 

att delta aktivt på lektionerna i idrott och hälsa. 

6.3 Analys av resultat 

Flickorna saknar ett motivationsklimat där de upplever att de kan delta som de är utan att få 

negativa kommentarer och blickar. Flera av dem upplever sig som ”dåliga” i 

prestationsmoment på lektionerna i idrott och hälsa och ogillar att känna prestationskrav för 

att nå betyg eller för att tillfredsställa lagkamrater etc. Flera av flickorna är rädda för bollar 

och önskar hitta alternativ till bollsporter. Likt Vallerands motivationsmodell (Vallerand, 

1997, s.274) samt Hassmén, Hassmén och Plates (2003) eftertolkning av Vallerands 

motivationsmodell gällande ”inre motivation” menar man att fokus bör ligga på att bli bättre 

och utvecklas på en aktivitet och inte på att jämföra sig med- och tävla om vem som är bäst av 

klasskamraterna. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.170) En upplevd kontroll, kompetens 
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och samhörighet hos eleverna har positiva effekter på den inre motivationen (ibid). Flera av 

flickorna efterfrågar mer lekfulla moment som lek och dans, det vill säga mer aktiviteter utan 

prestationskrav. Precis som Hassmén, Hassmén och Plate (2003, s.180) beskriver så kommer 

barn som växer upp i ett resultatorienterat motivationsklimat i större utsträckning än barn som 

växer upp i ett processorienterat motivationsklimat riskera att uppvisa prestationsängslan och 

sämre självförtroende i tävlingssituationer. Man kan tolka det som att flickornas tidigare 

erfarenheter har lett dem till detta stadie av olust, särskilt när det är fråga om tävlingsmoment 

på idrott och hälsalektionerna. I vissa av fallen verkar flickorna uppleva det som Vallerands 

(1997) motivationsmodell definierar som ”Amotivation”: ”Amotivation uppkommer till en 

följd av en upplevelse av brist på kapacitet och förmåga.” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, 

s.172) Målet borde vara att få flickorna att uppleva en större inre motivation: ”Individer som 

grundar sin handling på inre motivation tenderar att anstränga sig mer, och de uppvisar en 

högre grad av självförtroende för att börja och fortsätta motionera och delta i 

idrottsaktiviteter.  En individ som grundar sin handling på en hög grad av inre motivation kan 

relateras till olika positiva upplevelser och effekter. En individ med inre motivation tenderar 

att i högre utsträckning uppleva känslor av njutning, intresse, glädje, avslappning och en 

avsaknad av negativa anspänningar.” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.174). Frågan är då 

vad som skulle få flickorna att uppleva mer inre motivation? Flera av flickorna nämnde 

aktiviteter utan prestationskrav, samt mer individuell träning t. ex i form av gym och 

aktiviteter med lägre ansträngningsnivå. Dessa flickor behöver få uppleva lustfyllda och 

kravlösa aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt varav dans och lek kommer upp som 

förslag vid intervjuerna.”Inre motivation handlar om att utföra något för själva nöjet i sig och 

för tillfredsställelsen som utförandet ger”.(Hassmén, Hassmén & Plate 2003, 170) Flera av 

flickorna berättar också att de blir stressade av betygshetsen. ”Ju mer en individ är motiverad 

av yttre belöningar (som priser eller betyg), desto mindre är sannolikheten att de kommer att 

börja respektive fortsätta vara engagerade i sin aktivitet.” (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, 

s.174) Motivationsklimatet verka spela en mycket betydelsefull roll, kanske den mest 

betydande, eftersom alla flickorna i denna studie nämner hur viktigt det är att känna sig trygg 

i gruppen och att det är svårt att delta om man inte är bekväm med klassen eller vissa i 

klassen. Alla nämner att det är jobbigt att känna sig dålig i gruppens ögon, att t.ex bli 

kritiserad eller skrattad åt. ”En betydelsefull faktor för motivationen är det motivationsklimat 

som omger individen. Här har idrottsläraren, tillsammans med övrig skolpersonal, 

klasskamrater och föräldrar en viktig roll i att skapa ett motivationsklimat som uppmuntrar 

individen att delta i en aktivitet med fokus på att utvecklas och bli bättre, och inte på att 
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prestera i termer av att vara bättre än andra och vinna över dem. (Hassmén, Hassmén & Plate 

2003, s.173) Att känna obehag i dusch- och omklädningssituationen kan påverka elevens 

uppfattning om lektionerna i idrott och hälsa negativt. Att idrottsläraren erbjuder eget dusch 

och omklädningsrum kan i dessa fall skapa motivation att delta i lektionerna i idrott och hälsa. 

7. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien är att öka förståelsen för varför flickor i åk 8 kan ha ett lågt engagemang 

för lektioner i idrott och hälsa och vad som kan öka engagemanget hos dem. 

7.1 Varför är flickorna inaktiva under lektionerna? 

Att känna sig dålig 

Flickorna beskriver olika situationer och anledningar till att inte delta aktivt på lektionerna i 

idrott och hälsa: några nämner rädsla för bollar och att de känner sig ”dåliga”. Tidigare 

forskning visar på att en känsla av att ”vara dålig” hindrar eleven att vilja delta aktivt: ”Över 

hälften av flickorna i en studie vid Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm, instämmer 

delvis eller helt och hållet i att de känner sig dåliga på skolidrotten” (Larsson & Redelius 

2004, s.162) I samma studie har man även sett att var fjärde flicka i åk 9 instämmer helt eller 

till viss del att hon skulle vilja slippa att vara med på idrottslektionerna. (Larsson & Redelius 

2004, s.165). Att ständigt förlora i tävlingssammanhang gör att flickor känner att de vill sluta 

med aktiviteten man förlorar i. (Fagrell, 1999) Detta kan man koppla samman med 

”Amotivation” vilket menas avsaknad av motivation: ”Amotivation blir en följd av en 

upplevelse av brist på kapacitet och förmåga” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s. 172) 

Stewart et al. (1999) beskriver att självtilliten öka eller minska i samband med fysisk aktivitet, 

beroende på vad man utsätts för. Självtillit kan vara en avgörande faktor för att välja till eller 

välja bort fysisk aktivitet. (Stewart et al., 1999)  

 

Tankar kring utseendet 

Flera av flickorna i denna studie nämner dock att det är jobbigt att de andra ska se när de är 

fysisk aktiva. Att känna sig ful och tjock eller att göra fel kommer på tal från flera av dem. I  

studien av Robbins, Pender och Kazanis (2003) var det högst värderade hindret hos flickor i 

åldern 11-14 år tankar på utseendet vid utövande av fysisk aktivitet och avsaknad av 

motivation. Detta stämmer överens med en studie av Gymnastik och idrottshögskolan som 

visade att flickors inställning till fysisk aktivitet var att de värdesatte den både ur ett 

hälsoperspektiv och motiverade den utifrån en önskan om kroppsideal, som i sig innebar att 
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de ibland avstod från fysisk aktivitet. Skälet till det sistnämnda var att de inte ville utsätta sig 

för en bedömning av kroppen. (Larsson & Redelius 2004, s.30). Med detta i tankarna, är det 

särskilt viktigt att vi som lärare, skolpersonal och framförallt idrottslärare inte framkallar 

känslan av skuld hos fysiskt inaktiva elever. ( Larsson & Redelius 2004, s.103)  

 

Stressande prestationskrav 

Flera av dem nämner att de blir stressade av betygshets och prestationskrav. I studien av Cox 

och Williams (2007) kan vi läsa att viktiga motivationsfaktorer för eleven är den 

självupplevda färdigheten/kunskapen, lärarens uppmuntran och feedback samt elevens känsla 

av självstyre. Om idrottsämnet är alltför prestationsinriktat kan det bidra negativt till elevers 

motivation (Cox & Williams, 2007). Detta stämmer överens med det Sköld (2010) beskriver i 

sin intervjustudie, där det framkom att en upplevelse av glädje, rörelse och sammanhållning i 

klassen var de faktorer som påverkade elevernas motivation allra mest (Sköld 2010, s.4).  

 

Rädsla att skada sig 

Flera av flickorna i denna studie nämner obehag vid ansträngning samt rädsla att skada sig 

och göra illa sig. I forskning av Stewart et al. (1999) har man kommit fram till att obehagliga 

upplevelser av ansträngning vid introduktion av fysisk aktivitet troligen avskräcker till ett 

fortsatt utövande av fysisk aktivitet.  

7.2 Vad skulle motivera flickorna till mer fysisk aktivitet?  

Flickorna har alla olika idéer på hur de skulle kunna delta, vad de gillar och vad som behövs 

ändras på och göras för att de ska delta mer aktivt. Alla informanter kommer med förslag med 

aktiviteter de tycker om inom ämnet idrott och hälsa. En av flickorna i denna studie nämner 

att hon vill kasta Frisbee: Jag gillar att göra det jag är bra på för då känner jag mig inte 

underlägsen de andra. 

 

Idrott efter sina egna förutsättningar 

I grundskolans läroplan återfinns följande information: ”I perspektivet av ett livslångt lärande 

har skolan en viktig uppgift att motivera och ge barn och ungdomar lust till fortsatt lärande.” 

(Skolverket 2016a, s.2) Det som eleverna fortfarande är minst nöjda med är dock lärarnas 

förmåga att engagera och skapa intresse.” (Skolverket 2009, s.65) Flickorna som intervjuats i 

denna studie trivs dock mycket bra med sin lärare i idrott och hälsa. De efterfrågar däremot 

mer variation gällande aktiviteterna, och framför allt önskar de kunna men efter deras 
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förutsättningar, t.ex. med en lägre ansträngningsnivå eller utan bollar. Detta kan man relatera 

till att eleverna vill uppleva inre motivation på lektionerna i idrott och hälsa: ”Inre motivation 

i form av tillfredsställelsen av att uppnå något, skapa något och överträffa sig själv samt 

uppleva stimulans.” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s. 170) Fokus är inte på 

prestationsresultatet i sig utan på själva ansträngningen och försöket att uppnå något som är 

bättre än det man tidigare presterat. Man deltar i en aktivitet med syftet att uppnå positiva 

sinnesupplevelser exempelvis att njuta av sin kropps styrka, kraft och snabbhet. (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003, s. 170) Vad som motiverar flickorna i denna studie är att det ska 

kännas roligt, att det känns tryggt, att man kan delta efter sina egna förutsättningar, att det 

finns ett eget omklädnings- och duschrum om man behöver .  

 

Mer lek och mindre allvar  

Flera av flickorna i denna studie de önskar mer lek och mindre allvar i form av matcher och 

tävlingar.  Både lek och dans nämns som uppskattade aktiviteter av flera av flickorna, det 

stämmer överens med studier om dans där man kommit fram till att: ”15% av flickorna tycker 

inte om dans medan övriga gör det.” (Larsson & Redelius 2004, s.159) Giota (2006) har 

kommit fram till att elevernas motivation och bedömningen av eleverna krockar eftersom 

prestationskravet och den egen upplevda glädjen inför skolidrotten inte går hand i hand. I 

Skölds (2010) intervjustudie framkom det att alla elever var överens om att det viktigaste med 

idrott och hälsa var att det skulle vara roligt, där en utav eleverna ansåg att få röra på sig var 

det som gjorde ämnet roligt. (Sköld 2010, s.4) Hultgren (2008, s.135) menar att ”En positiv 

aktivitetsupplevelse kan skapa lust, men när aktiviteten övergår i olust kan man lätt komma in 

i tankar om otillräcklighet och meningslöshet. En längre tid av olustaktiviter kan i sin tur 

skapa passitivitet och ointresse. Krav och kontroll som förknippas med fysisk aktivitet har 

ofta en negativ inverkan på de individer som inte är intresserade av fysisk aktivitet och /eller 

upplever att de har en låg självtillit till själva aktiviteten. Hultgren (2008, s.136) Efter att ha 

upplevt upprepade misslyckanden kan man drabbas av ”Amotivation”. (Hassmén, Hassmén & 

Plate 2003, s.180) ”Amotivation syftar på bristande motivation, vilket kan bero på en upplevd 

brist på förmåga och vara relaterad till känslor av hjälplöshet” (Hassmén, Hassmén & Plate 

2003, s.180). 

 

Elevernas medbestämmande 

En önskan som dök upp hos en av flickorna var att man kan hyra in idrottsledare utifrån 

oftare, bl.a. för att undervisa i dans. En annan flicka önskar kunna påverka lektionsinnehållet 
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mer exempelvis att göra egna danslektioner. Någon annan nämner egen bollträning då övriga i 

klassen spelar bollspel. Eftersom det i intervjuerna framkommer att alla flickorna vet moment 

de uppskattar med ämnet idrott och hälsa så kan det vara en vinst att låta dem påverka 

innehållet mer och/eller att anpassa och erbjuda ett flertal aktiviteter per lektionstillfälle. I 

studien Johansson (2003) framkom det att elever som hade en negativ inställning till idrott 

och hälsa ansåg att ämnets innehåll var för variationsfattigt. Eleverna upplevde att de hade för 

lågt inflytande över ämnets innehåll, då det ofta var lärarna som bestämde innehållet. 

Lektionerna dominerades i för hög utsträckning av olika bollsporter samt att eleverna 

upplevde lektionerna som alltför tävlingsinriktade. (Johansson 2003, s.2). Detta stämmer 

överens med studien av Larsson (2004) där 37% av eleverna inte tycker att de får vara med 

och bestämma innehållet på idrottslektionerna i skolan. (Larsson 2004, s.123) Även flickorna 

i denna studie önskar vara med och bestämma lektionsupplägg och innehåll mer. Ett par av 

flickorna i denna studie önskar mer individuellt baserad träning, t. ex gymträning på 

skolidrotten och annan mer självgående ”egen träning”.  

7.3 Hur påverkas flickorna av gruppklimatet? 

Ett gott gruppklimat – viktigaste motivationen 

Flickorna talar om att det känns viktigt att känna sig trygg i gruppen och att man gärna deltar 

om man vet att man kommer ingå i en grupp av klasskompisar som man är trygg med. Detta 

stämmer överens med Idrottspsykologernas teori: ”En betydelsefull faktor för motivationen är 

det motivationsklimat som omger individen.” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s.173) I 

studien av Sköld (2010, s.24) kom man fram till att ”En god sammanhållning i klassen ansåg 

eleverna kunde avgöra om de motiverades eller inte till att gå på lektionerna i idrott och hälsa. 

Speciellt flickor ansåg att sammanhållningen i klassen var det som gjorde att lektionerna i 

idrott och hälsa roliga.”  

 

Ett gott motivationsklimat – leder till rörelseglädje 

Svenska elever tycker att den viktigaste motivationen till fysisk aktivitet i ämnet idrott och 

hälsa är att känna stöd från sina kompisar i klassen samt att ha ett gott klimat i 

gruppen.(Åström 2007, s.194-195). Detta belyser även Hassmén, Hassmén och Plate (2003, 

s.173): ”En betydelsefull faktor för motivationen är det motivationsklimat som omger 

individen. Här har t ex läraren, klasskamraterna och föräldrarna en viktig roll i att skapa ett 

motivationsklimat som uppmuntrar individen att delta i en aktivitet med fokus på att utvecklas 

och bli bättre, och inte på att prestera i termer av att vara bättre än andra och vinna över dem.” 



 

34 

 

Detta kan leda till en större grad av inre motivation hos eleverna då ”Inre motivation handlar 

om att genomföra något för själva nöjet och den inre tillfredsställelsen.” (Hassmén, Hassmén 

& Plate 2003, s. 170) Detta kan man sedan koppla samman med det vi kan läsa om skolans 

värdegrund på Skolverkets hemsida: ”Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka 

medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respektera andra 

människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra 

människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.” 

(Skolverket, 2016a) 

 

Det viktiga värdegrundsarbetet 

Alla informanterna nämnde att det viktigaste är att känna sig trygg för att vilja delta på 

lektionerna i idrott och hälsa. Därför måste bland det viktigaste i skolan vara att de vuxna i 

skolan hjälper eleverna att skapa ett så positivt gruppklimat som möjligt. Alla lärare, övrig 

skolpersonal och inte minst idrottslärarna har ett stort uppdrag att skapa miljöer och 

sammanhang som lever upp till skolans riktlinjer, värdegrund och uppdrag så elever kan 

känna sig trygga. Som skolpersonal är det viktigt att arbeta med stämning och gruppklimat, att 

prata om hur vi är mot varandra och vad som är accepterat och inte. Det är viktigt att inte bara 

en enskild lärare arbetar med detta utan att alla som är anställda på skolan arbetar som ett 

starkt nätverk med värdegrundsfrågor i skolan. Det är otroligt viktigt att lärarna orkar stå där 

och bemöta oönskvärda beteenden och attityder i olika grupper och hos olika elever och inte 

blunda för kränkningar som sker. Detta gör att eleverna känner sig trygga i skolan och 

förhoppningsvis resulterar detta i att de vågar delta mer aktivt på lektionerna i idrott och 

hälsa.  

7.1Metoddiskussion 

En kvalitativ studie valdes som grund för datainsamlingen. Valet av metod känns relevant och 

tillfredsställande då både djupa och ingående svar genererats till frågeställningarna. En 

kvantitativ metod hade troligtvis inte lett till lika djupa, personliga och ingående svar. Dock 

hade urvalet av elever kunnat göras med en enkätundersökning och inte av idrottsläraren 

själv. Man hade annars kunnat förtydliga urvalskriterierna mer inför idrottsläraren för att 

specificera urvalet, t.ex att lotta fram sex flickor av dem i åk 8 som varit frånvarande vid fler 

än hälften av lektionerna i idrott och hälsa under ht -2016. Alternativt hade man kunnat 



 

35 

 

anpassa urvalet efter betyget F eller ej erhållet betyg i idrott och hälsa. Precis som Patel och 

Davidson (2003, s.103) anser jag att ”Validiteten i en kvalitativ studie är ej heller relaterad 

enbart till själva datainsamlingen. Istället genomsyrar strävan efter en god validitet 

forskningsprocessens samtliga delar.” Valet av kvalitativ studie var en mycket bra metod för 

att få personliga och djupgående svar på det som skulle undersökas. Precis som Patel och 

Davidson (2003, s.83) beskriver så är nackdelen med inspelade intervjuer att det är 

tidskrävande att transkribera intervjuerna. Men den tid och arbete som läggs ner på att 

transkribera intervjuerna fås sedan tillbaka i form utav exakta och ingående svar på 

frågeställningarna. Jag anser att studiens resultat kan ge en inblick i hur flickor i årskurs 8 

tänker kring att delta eller inte delta i ämnet idrott och hälsa.  

7.2 Fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie har gett idéer till vidare forskning. Det vore intressant att följa upp 

dessa flickor i årskurs 9 och se om något förändrats, särskilt om man (med elevens tillstånd) 

kan ha en dialog med idrottsläraren om anpassningar/ förändringar i lektionsupplägget för 

dessa flickor. Det vore intressant att göra upp en hållbar långsiktig plan för deltagande på 

lektionerna och även samarbeta med elevhälsan och kuratorn för att motivera och engagera 

från fler håll. Det vore också intressant att göra en litteraturstudie i forskning och metoder hur 

man kan motivera omotiverade elever och sedan genomföra en studie där man testar olika 

arbetssätt att motivera elever och se vilket resultat man får. Att genomföra en liknande studie 

med yngre flickor i grundskolan vore också intressant för att jämföra likheter och skillnader i 

motivation till ämnet idrott och hälsa. Värdegrundsarbetet på skolorna skulle också vara 

intressant att forska mer om. Det skulle vara intressant att besöka olika skolor och både göra 

observationsstudier samt djupintervjuer och enkätundersökning kring Värdegrunden och 

Likabehandlingsplanen, hur lärare och elever arbetar med det och uppfattar det.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för varför flickor i åk 8 kan ha ett lågt engagemang 

för lektioner i Idrott och Hälsa och vad som kan öka engagemanget hos dem  

 

1. Varför är flickorna inaktiva under lektionerna? 

2. Vad upplever flickorna skulle motivera dem till ökad aktivitet under lektionerna?  

3. Hur påverkas flickorna av gruppklimatet? 

 

Vilka sökord har du använt? 

”Idrott i skolan”,  Idrott i skolan och motivation” och ”Idrottsämnet och könsindelning” 

”Physical education and motivation” Physical education and small groups” mm. 

 

Var har du sökt? 

Jag har sökt i GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser som PubMed, Ebsco, Sport discus, 

ERIC,  och sökmotorer på webben som Google Scholar för att hitta tidigare forskning. 

Hittade bra uppsatser inom liknande ämnen på uppsatser.se där jag fick idéer på relevant 

forskning 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: “Idrott i skolan och motivation” 

Google Scholar: “Physical education” children school 

Google Scholar: “Physical education and motivation” 

Vidare har författare och sökts upp direkt efter att ha läst om de i en annan bok/artikel/ 

uppsats 

Kommentarer 

Jag hittade muycket bra och relevant litteratur och forskning via Google Scholar. På 

uppsatser.se hittade jag uppsatser inom liknande ämnesområde där jag kunde få tips om bra 

lämplig litteratur.  
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Bilaga 2 

Brev till förälder/vårdnadshavare 

 

 
Min ort: 2017.03.03 

 

Information till Dig som har barn på x-skolan och har barn som är 

inbjudna att delta i studien ”Från inaktiv till aktiv på skolidrotten” 

 

Jag heter Anna Maria Lidbaum och studerar på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. 

Jag arbetar nu med en 15 poängs uppsats med syftet att öka förståelsen för varför en del 

flickor i årskurs 8 inte alltid deltar under idrottslektionerna och vad som skulle kunna få dem 

att delta oftare. 

 

Jag kommer att göra intervjuer med sex flickor i år åtta. Jag har valt ut dessa utifrån att de 

under höstterminen inte alltid deltog aktivt i idrottsundervisningen. Deltagandet i intervjun 

är frivillig. De kan när som helst hoppa av om de inte vill delta i intervjun. Intervjuerna 

kommer att ske v.10 och v.11 under skoltid. 

 

Man kommer inte att kunna urskilja vad var och en bidragit med för svar på frågorna utan 

intervjuerna behandlas konfidentiellt och anonymt. Skolans namn eller geografiska läge 

kommer inte framgå i uppsatsen. 

 

Jag skulle vara väldigt tacksam om du som vårdnadshavare skulle vilja godkänna att ditt barn 

får delta i undersökningen. Jag ber dig därför att meddela ditt medgivande till mig via sms 

eller mail till mig så fort som möjligt: 

(Mina e-post & tfn uppgifter) 

 

Stort Tack på förhand! 

Mvh / Anna Maria Lidbaum 
 

(samt kontaktuppgifter) 

 

Handledare: 

Karin Söderlund Lektor 
Lidingövägen1 
Box 5626 
114 86 Stockholm 
Växel 08-120 537 00  
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Bilaga 3   
 

Intervjuguide 

Jag använde öppna frågor för att ge plats för informanternas egna berättelser 

Utifrån vad de berättar ställde jag sedan följdfrågor, t. ex: 

“Hur tänker du då” 

“Kan du utveckla det lite mer?” 

"Kan du berätta mer om det? 

”Varför då?”  

 

 

Mina frågor: 

1.Berätta om idrotten på skolan 

2..Vet du varför man har idrott och hälsa som obligatoriskt ämne i skolan? 

3. Jag har märkt att elever ibland inte deltar, hur kommer det sig tror du? 

4. Vad tror du skulle göra att fler var delaktiga under idrotten?  

5. Vad tycker du om med skolidrotten?  

6.Vad tycker du inte om med skolidrotten? 

7. Vad tycker du om stämningen på skolidrotten? 

8. Vad skulle behöva förändras i undervisningen för att just du skulle vilja delta? 

9. Finns det något som påverkar hur man trivs på idrotten? 

10. Berätta mer vad är det som gör att du inte vill delta. 

11. Hur påverkar läraren om eleven trivs på idrotten? 

 

 

 

 


