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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning av idrottslärarens betydelse för 

deltagande i ämnet idrott och hälsa och vad som kan påverka elevers motivation till att delta 

på lektionerna. Studien utgår från följande frågeställningar 1. Vad är det som gör att elever 

inte deltar, samt deltar på idrott och hälsalektionerna? 2. Har läraren betydelse gällande 

elevers deltagande i ämnet, och hur uttrycks den betydelsen? 3. Är lärarens ledarstil viktig för 

elevernas deltagande? 4. Är det skillnad på uppfattningen om idrottslärarens betydelse för 

deltagande utifrån elever som inte deltar kontra elever som deltar? 

 

Metod 

Studien har en fenomenologisk forskningsansats som avser att beskriva hur människor 

uppfattar ett fenomen, som därefter tolkas av forskaren för att ge en ökad förståelse av 

fenomenet. Studien vilar på både en kvalitativ och kvantitativ ansats. De metoder som jag har 

valt för att få svar på mina frågeställningar är enkät och intervju. Urvalet består av totalt 104 

gymnasielever från en fristående skola västsverige. 100 elever har svarat på enkäten och fyra 

elever har blivit intervjuade. De fyra eleverna har inte besvarat enkäten.  

 

Resultat 

Det framkommer i resultatet att deltagandet sker utifrån både inre och yttre motivation. 

Deltagandet sker därför att ämnet är kul och skapar en sinnesupplevelse och en känsla av 

glädje, få en bekräftelse på att man har deltagit, samt genom att få ett betyg i kursen, Det 

framgår också att majoriteteten av elever tycker att läraren har en viktig roll när det gäller 

elevers deltagande i idrott och hälsa, likaså lärarens ledarstil. Det framkommer skillnader i 

elevers uppfattningar kring lärarens betydelse för deltagande beroende av om elever är aktiva 

i ämnet eller ej.  

 

Slutsats 

Det finns olika skäl till elevers deltagande i idrott och hälsa men det går att konstatera utifrån 

studiens resultat att eleverna uppfattar att läraren har betydelse för elevers deltagande i ämnet 

idrott och hälsa.   



 

 

Innehållsförteckning 

 

1	  INLEDNING	  ....................................................................................................................................................	  5	  
1.2	  BAKGRUND	  ....................................................................................................................................................................	  6	  
1.2.1	  Ledarskap	  ...............................................................................................................................................................	  6	  
1.2.2	  Forskning	  om	  ledarskap	  ..................................................................................................................................	  7	  
1.2.3	  Ledarstil	  ..................................................................................................................................................................	  9	  
1.2.4	  Forskning	  om	  ledarstil	  ...................................................................................................................................	  10	  
1.2.5	  Didaktik	  .................................................................................................................................................................	  11	  
1.2.6	  Förankring	  i	  styrdokument	  ..........................................................................................................................	  11	  
1.2.7	  Relation	  .................................................................................................................................................................	  12	  
1.2.8	  Kommunikation	  .................................................................................................................................................	  13	  
1.2.9	  Motivation	  ............................................................................................................................................................	  14	  

1.3	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  ...........................................................................................................................	  18	  
1.3.1	  Self	  determination	  teori	  .................................................................................................................................	  18	  
1.3.2	  Sociokulturell	  teori	  ..........................................................................................................................................	  19	  
1.3.3	  Fenomenologi	  .....................................................................................................................................................	  20	  

1.4	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  ............................................................................................................................	  20	  

2	  METOD	  .........................................................................................................................................................	  21	  
2.1	  METODVAL	  .................................................................................................................................................................	  21	  
2.1.1	  Enkät	  ......................................................................................................................................................................	  21	  
2.1.2	  Intervju	  ..................................................................................................................................................................	  22	  
2.1.3	  Urval	  och	  population	  .......................................................................................................................................	  23	  

2.2	  BEARBETNING	  AV	  DATA	  ...........................................................................................................................................	  23	  
2.2.1	  Enkät	  ......................................................................................................................................................................	  23	  
2.2.2	  Intervju	  ..................................................................................................................................................................	  24	  

2.3	  AVGRÄNSNINGAR	  ......................................................................................................................................................	  24	  
2.4	  ETIK	  .............................................................................................................................................................................	  24	  
2.5	  VALIDITET,	  RELIABILITET	  OCH	  GENERALISERBARHET	  ......................................................................................	  25	  

3	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  ........................................................................................................................	  26	  
3.1	  ENKÄT	  .........................................................................................................................................................................	  26	  
3.1.1	  Av	  vilka	  skäl	  deltar/deltar	  inte	  elever	  på	  idrottslektioner	  .............................................................	  26	  
3.1.2	  Lärarens	  betydelse	  ...........................................................................................................................................	  28	  
3.1.3	  Ledarstil	  ................................................................................................................................................................	  31	  



 

 

3.1.4	  Didaktik	  .................................................................................................................................................................	  33	  
3.2	  INTERVJUER	  ...............................................................................................................................................................	  34	  

4	  DISKUSSION	  ...............................................................................................................................................	  36	  
4.1	  RESULTATDISKUSSION	  .............................................................................................................................................	  36	  
4.1.1	  Lärarens	  betydelse	  för	  deltagande	  ...........................................................................................................	  36	  
4.1.2	  Analys	  .....................................................................................................................................................................	  39	  
4.1.3	  Ledarstil	  ................................................................................................................................................................	  40	  
4.1.4	  Analys	  .....................................................................................................................................................................	  42	  

4.2	  KRITISK	  VÄRDERING	  .................................................................................................................................................	  42	  
4.3	  SLUTSATS	  ...................................................................................................................................................................	  43	  
4.4	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  ...................................................................................................................	  43	  

KÄLL-‐	  OCH	  LITTERATURFÖRTECKNING	  ..............................................................................................	  44	  

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Enkät 

Bilaga 3 Scenarier 

Bilaga 4 Intervjuunderlag 

Bilaga 5 Mail 

 

	  



 5 

1 Inledning 
Vikten av fysisk aktivitet påvisas ständigt samtidigt som vi vet att fysisk aktivitet kan 

motverka och i viss mån förebygga ett stort antal välfärdssjukdomar som 

samhällsutvecklingen har lett till. Bergström & Sellén (2006, s.1) påvisar i sin motion att barn 

och unga blir allt mer inaktiva och  tyngre samt att hälsoproblem såsom fetma och diabetes 

ökar. Utifrån det perspektivet har skolämnet idrott och hälsa en viktig funktion att fylla vad 

gäller barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa, samt dess framtida motionsvanor. Det 

finns stor anledning till att ungdomar i dagens skola är delaktiga på idrott och 

hälsalektionerna. Utöver det belyses det att skolans uppdrag är att sträva efter att ge elever rätt 

förutsättningar för att regelbundet kunna bedriva fysiska aktiviteter (Skolverket, 2011, s.7). 

Det finns dock en rad olika faktorer som påverkar om elever vill delta i undervisningen i 

idrott och hälsa eller inte. 36 procent av gymnasielärarna i Skolverkets (2004, s. 27) nationella 

undersökning (NU-03) anser att frånvaron på lektionerna i idrott och hälsa på olika gymnasier 

i Sverige är ett stort problem. En bidragande faktor som lyfts är att många elever inte vill byta 

om tillsammans med andra eller duscha efter idrott och hälsa lektionerna.  

 

Ledarskap och att leda grupper är något som ständigt är i fokus. Ledarens ansvar och 

betydelse för att nå uppsatta mål och att uppnå optimal prestation bland grupper finns i alla 

sammanhang. Idrottsvärlden, företag, industri och även skolan, oavsett i vilket sammanhang 

en ledare befinner sig handlar det om en process där en individ påverkar en grupp människor 

att uppnå ett gemensamt mål (Hassmén P, Hassmén. N & Plate, 2003, s.232). ”Om det finns 

en enda hemlighet bakom framgång så ligger den i förmågan att kunna se saker ur kundens 

synvinkel” (Wiking & Lindström, 2005, s. 163). Detta synsätt på kunder kan man översätta 

till elever, vikten läggs då på ledaren, i detta sammanhang, läraren, som måste förstå elevens 

situation. Det är läraren som kan påverka och hjälpa en grupp att ta steg mot verksamhetens 

mål. Det är då av stor vikt att man som lärare reflekterar över sin undervisning och hur den 

genomförs, då den har en betydande roll. I detta är delar så som innehåll, metod och ledarskap 

relevanta att belysa (Ekberg & Erberth, 2000 s.137). 

 

Under min tid som både fotbollsspelare och idrottslärare har jag alltid funnit det intressant att 

reflektera över ledarskapets betydelse. Dels utifrån påverkan på prestation men också 

huruvida ledaren kan bidra till motivation inför en prestation. Då jag nu arbetar som 

idrottslärare på ett gymnasium ser jag det intressant att knyta an dessa två delar. Vikten av 
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ledaren förknippat med elevers motivation för att delta på idrott och hälsalektionerna är en 

kombination jag finner intressant och jag kommer dels att vinkla det utifrån idrottslärarnas 

betydelse utifrån olika perspektiv för att skapa motivation för elevers deltagande i ämnet. 

Studien kommer också att rikta fokus på elevers uppfattning kring idrottslärarens betydelse 

för deltagande idrott och hälsa. Om läraren kan bidra till elevers motivation till deltagande i 

idrott och hälsa känns därför relevant att undersöka.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Ledarskap 

Maltén (2000) poängterar att det inte finns någon enkel definition av vad ledarskap är. Det 

engelska ordet ”leader” betyder att leda människor på en resa. Nyckelord som återkommer i 

litteraturen är: att påverka, nå mål och att kunna samspela socialt. Den definition han själv 

lyfter fram som beskrivning på ledarskap är ”den process genom vilken en person influerar 

andra att nå uppställda mål” (Maltén, 2000, s.19).  

 

Goda ledaregenskaper är något som påvisas och eftertraktas i stort sett alla sammanhang. Det 

är självklart inom idrottsrörelsen men är väl så eftertraktat på arbetsmarknaden. Hassmén, P, 

Hassmén, N & Plate (2003, s.233) påvisar viktiga drag som utmärker en bra ledare och 

sammanfattar det till fem egenskaper:  

 

 1. Intelligens, som specificerar logiskt tänkande och förmåga att lösa problem.

 2. Självförtroende, där tron på det man gör för gruppen är det bästa tänkbara.  

 3. Beslutsamhet och målmedvetenhet, både i att ta initiativ men också att 

 fullfölja trots motgångar.  

 4. Integritet handlar om att ta ansvar för sina beslut och vara ståndaktigt i sina 

 handlingar.  

 5. Social förmåga. 

 

Stensmo (2008, s.15) belyser lärarens/ledarens fem ledaruppgifter i klassrummet. Utgår man 

från ledarskapskompetensen finns det fem olika uppgifter som läraren skall ha kontroll över i 

en slags ledarskapskontext. Se figur 1. 
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        Figur 1. Lärarens/ledarens fem ledaruppgifter i klassrummet  

 

 

1.2.2 Forskning om ledarskap 

Ledarens beteende, och om han/hon skapar ett motivationsklimat som bygger på 

självbestämmande, struktur och socialt stöd, har positiva effekter på idrottarnas motivation. 

När ledaren istället utövar ett kontrollerande ledarskap, där idrottarnas möjligheter till 

självbestämmande begränsas, och där verksamheten saknar struktur och socialt stöd, då 

minskar den inre motivationen. Idrottarna anstränger sig därmed mindre och risken för 

amotivation, vilket innebär total brist på motivation, ökar. Genom att ta hänsyn till idrottarnas 

behov kan ledaren bidra till ett för prestationen positivt motivationsklimat som även bidrar till 

bättre hälsa och välbefinnande (Hassmén, 2011, s.1). 

 

Cothran & Kulinna (2015, s.240) belyser ledarskapet utifrån idrottslärares perspektiv och 

menar på att ett bra ledarskap i ämnet idrott och hälsa påverkar dels elevernas möjlighet till 

lärande men också deras inställning inför ämnet. Det påvisas att ledaren måste visa förståelse 

för elevernas kontext, särskilt i ämnet idrott och hälsa då det är unikt i sitt sammanhang med 

varierat innehåll. Det finns en problematik kring deltagandet i ämnet idrott och hälsa som 
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baseras på olika faktorer till varför elever väljer att vara frånvarande på lektioner. Många 

elever vill inte byta om tillsammans med andra eller duscha efter idrott och hälsa lektionerna. 

Sju procent på gymnasiet vill inte byta om med andra (Skolverket 2004, s. 32). Det rådande 

kroppsidealet har påverkan på så vis att de som anser sig befinna sig långt ifrån det ideala 

utseendet känner sig oattraktiva och därmed inte vill visa upp sig i omklädningsrum eller 

duschar eller i tunna kläder menar Engström & Redelius (2002, s. 24). 

 

Effektivt ledarskap, menar Cothran & Kulinna (2015)  tar tid att utveckla, men de framhåller 

vissa framgångsfaktorer som påverkar elevernas deltagande, lärande, intresse och 

engagemang.  En av de faktorer som lyfts är vikten av att skapa ordning.  Det är av vikt att 

ledaren är noga med detaljer för att skapa ett tydligt ledarskap. 

 

 Effective managers take time to develop and practice rules and routines, start class on 

 time with an engaging task, plan equipment use as well as transitions, and carefully 

 manage the challenge and pace of the lesson. 

               (Cothran & Kulinna, 2015, s.240)  

 

Citatet ovan poängterar vikten av att ledaren upprätthåller rutiner och regler för att skapa 

ordning samt visar på viktiga detaljer som rör lektionens uppstart och förberedelser. Den del 

som visas vara av stor vikt för att skapa ordning är att det ska vara tyst och eleverna ska visa 

uppmärksamhet i uppstarten av lektionen. Slutsatsen av det hela är att ordning och en miljö 

för optimalt lärande kan inte skapas separat, utan är beroende av elevernas målinriktade fokus 

och relationen mellan elev-lärare. Ledarskapet blir mer testat under en idrottslektion i 

jämförelsevis med ledarskapet som bedrivs i ett vanligt klassrum, då det både är mer liv och 

rörelse samt säkerhetsaspekter som inverkar och påverkar ledarens ansvar (ibid, s.241). 

 

Fyra (2 kvinnor och 2 män) idrottslärare från Åland har intervjuats för att se vad de har för 

åsikter kring ledarskap. Deras åsikter om hur en ledare bör vara är trygg, målmedveten, 

organiserad, tydlig, lugn, strukturerad och kunnig i ämnet. Alla försöker och vill uppnå den 

demokratiska ledartypen i sin undervisning (Sundbloms, 2010, s.23). 
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1.2.3 Ledarstil 

Det finns flera olika teorier om ledarskap. En ledare utgår i sin stil som ledare i huvudsak 

efter en teori med mindre inslag av andra teorier. Vilken teori som väljs beror på ledarens 

erfarenhet, vilken typ av ledare som eftersöks, i vilken kultur ledaren arbetar, på ledarens 

personlighet och mycket annat. Tillsammans bildar dessa komponenter olika ledarstilar.  

 

Stensmo (2000, s.231-233) redogör för sex stycken typer av ledarstilar där han beskriver dem 

utifrån de fem arbetsuppgifterna, kontroll, motivation, gruppering, individualisering och 

planering. Ledarstilarna bygger på olika teorier inom psykologin och namnges efter sina 

upphovsmän som är: Sonia Burnard, Lee och Marlene Canter, Jacob Kounin, Rudolf 

Dreikurs, William Glasser och Thomas Gordon. De är grupperade efter hur hög 

lärarkontrollen är i respektive ledarstil. Burnad och Canters strategier baseras på en hög grad 

av lärarkontroll. Gordon och Glasser strategier bygger på elevens självkontroll. Kounin och 

Dreikurs, fördelar kontrollen mellan lärare och elever. Kounin (1983) har empiriskt studerat 

hur framgångsrika lärare jobbar i klassrummet. Han kom fram till att läraren i stor 

utsträckning hade så kallad ”med-varo”. De visste vad deras elever gjorde trots att de inte 

hade ögonkontakt med dem. Läraren har på detta sett hög grad av kontroll. Kounin sätter 

motivationen i centrum och anser att det är viktigt för elevens motivation att läraren lyckas 

visa på mål som uppfattas angelägna. När det gäller gruppen så talar Kounin om gruppfokus, 

hur läraren hanterar klassen och lyckas få alla elever aktiva på lektionen. Kounin tar inte upp 

individualisering i sina studier. Planeringen ska utföras så att läraren är flexibel och anpassar 

sig till det som händer under lektionen. 

 

Auktoritär ledare 

Det som är typiskt för en auktoritär ledare är att det är ledaren som bestämmer och 

eleverna/utövarna hamnar då i passivitet där de uppfattas som objekt. Eleverna får ej vara 

delaktiga i innehållet utan mer ge synpunkter av ytlig karaktär. Den auktoritära ledaren 

förknippas mest med ordning och reda och den har lite intresse för att lyssna in andras förslag 

(Almvärn & Fältd, 2001, s.218). I en första fas i att leda grupper kan denna ledarstil passa då 

ansvaret ligger på ledaren och gruppmedlemmarna inte behöver ta något ansvar utan upplever 

det bekvämt att någon tar ansvar och genomför beslut, men dess ledarstil kritiseras delvis då 

den inte ses så utvecklande i längden (Wiking & Lindström, 2005 s.163). 
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Demokratisk ledare 

Precis som ordet demokrati betyder "folkstyre" har eleverna rätt att vara med och påverka 

vilket innefattar att den demokratiska ledaren ger större frihet till övriga medlemmar. 

Kommunikation är i centrum för en demokratisk ledare och man är lyhörd och lyssnar på 

andras synpunkter och det är tillsammans man skapar mål och tar beslut. Denna ledarstil har 

länge varit populär och framhålls oftast som den mest sympatiska ledartypen (Wiking & 

Lindström, 2005 s.164). 

 

Låt-gå-ledare 

I detta förhållningssätt hamnar läraren i ett passivt tillstånd, där eleverna tar makten. Det är 

eleverna som ger förutsättningarna för hur involverad läraren skall vara och ledaren utövar i 

stort sett inget ledarskap alls. Ledaren betraktar deltagarna som en påse med bra innehåll som 

bara behöver öppnas för att allt det goda ska sväva ut. Det är deras kreativitet och glädje som 

efterfrågas och det är det som styr gruppen. Denna ledarstil kritiseras för att risken att det 

uppkommer ett kaos är relativt stor, eftersom ingen riktigt vet vad som ska göras (ibid, s.164).  

 

1.2.4 Forskning om ledarstil 

Svartz (2011, s. 8) har vid Malmö högskola utfört en studie som berör fem högstadieelevers 

syn på lärarens ledarstil. Informanterna fick välja tre positiva egenskaper och tre negativa 

egenskaper hos en lärare. De positiva ord som lyfts är: bestämd, rättvis, snäll, glad, 

omtänksam, positiv och engagerad. De negativa orden blev: tjurig, sträng, tråkig, närgången, 

dålig, inte för snäll, ignorant och oengagerad (s.25). Resultatet är en aning ospecifikt till 

vilken ledarstil de föredrar eftersom det inte handlar om just en stil utan flera. Möjligen är det 

den demokratiska ledarstilen som eleverna talar mest positivt om.  

Thörnberg(2012, s.2) har utfört ett examensarbete på högskolan i Halmstad där syftet var att 

belysa olika ledarstilar. På två̊ gymnasieskolor undersöks vilka ledarstilar som uppfattas som 

väl fungerande utifrån ett elev- och lärarperspektiv.  

Resultatet av arbetet visar att den demokratiska ledarstilen är den ledarstil som, både lärare 

och elever, tillämpar och uppskattar mest. Auktoritär- samt låt-gå-mässig ledarstil används 

också och upplevs fungerande i vissa situationer. Det som skilde lärare och elevers åsikter var 

att lärarna upplevde att de behövde leda och styra eleverna medan eleverna ansåg sig 

självgående och ville ha egenansvar.  
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1.2.5 Didaktik  

Didaktiken är läran om konsten att undervisa och fokuserar på att besvara frågor som rör 

varför, vad och hur.  Utifrån de didaktiska frågeställningarna kan man få kunskap om ämnets 

särart, dess innehåll och hur det kommuniceras, vilket betyder, vilken kunskap ska förmedlas i 

ämnet, varför och på vilket sätt ska kunskapen förmedlas. I denna specifika studie kommer 

fokus att vila på den senare frågeställningen, alltså, hur kunskapen förmedlas.  

 

I en didaktisk process återfinns lärare, elev samt vilken kunskap som ska förmedlas i ämnet. 

Undervisningssituationen sker i samspel mellan dessa tre parter och en kommunikation råder 

däremellan för att skapa ämnets innehåll (Meckbach & Lundvall, 2007, s.22). Utifrån ett 

reflekterande synsätt kan man ges större möjligheter att tydliggöra för sig vad man gör i sin 

undervisning, hur man gör och varför. Detta kan dels vara viktigt för lärarens och dess 

profession men också utifrån sitt sätt att bli medveten om sitt sätt att undervisa. Vidare 

påpekas vikten av att vara kritisk emot det didaktiska utifrån ett utvecklingssyfte, och att det 

då krävs att didaktiken granskas och att man reflekterar över ämnets form, innehåll och mål 

(Ibid, s.23). 

 

I Skolverkets läroplan för gymnasiet (2011, s.11) står det formulerat att läraren ska organisera 

och genomföra arbetet så att eleven: 

 

• Utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga. 

• Upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt. 

 

1.2.6 Förankring i styrdokument 

Lärare har ramar att ta hänsyn till i sitt yrkesutövande. Styrdokumenten för gymnasiet är en 

del av ramverket som lärare är tvungna att följa i sin undervisning och i sitt förhållningssätt 

mot eleverna. Skolans övergripande uppdrag (Skolverket, 2011, s.9) påvisar att elever ska få 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa.  

Under ämnet idrott och hälsa är det formulerat: 

 
 Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för 

 enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett 
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 kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva 

 och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och 

 hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer 

 påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för 

 sin hälsa. (Skolverket, 2011, s.83) 

 

 

Vidare belyser ämnets syfte att undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper 

om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna 

av fysisk aktivitet och inaktivitet.  

 

I delar av kunskapskraven, för att uppnå betyg E som elev, formuleras krav på kunskap 

följande:  

  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar 

 den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt 

 aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 

            (Skolverket, 2011, s.85) 
   

Vidare formuleras det att läraren ”ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja och 
förmåga att lära” (Skolverket, 2011, s.10). 
 

1.2.7 Relation  

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en utvecklad förståelse för individer. För att uppnå en 

förståelse behövs det upprättas en relation till de individer som ingår i gruppen man leder. 

(Hassmén, P, Hassmén, N, 2010, s. 281) Det är också en viktig faktor för att internalisering 

ska ske (Deci och Ryan 2000, s. 64). Den klassiska lärarrollen innebär att läraren leder en 

större grupp men under senare tid har en ny lärarroll vuxit fram som framhäver vikten av att 

ha en relation lärare-elev emellan. Det är genom bra relationer som förutsättning för lärande 

finns. Resultat uppnås genom samverkan och helhet mellan dessa (Maltén, 2000, s.28-29).  

 

Det blir av vikt att upprätthålla en relation och därmed få bättre förståelse till elever när det 

gäller deltagande i idrott och hälsa, då det finns flera olika faktorer som avgör om elever 

överhuvudtaget vill delta på idrottslektionerna. Omklädningsrummet och duschrummet oroar 

många elever både innan, under och efter lektionen. I Skolverkets nationella undersökning 
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(Skolverket 2004, s. 32) visar det sig att omkring hälften av eleverna alltid är med och blir 

andfådda eller svettiga nästan varje gång. Det betyder att många elever brottas med tankar om 

att inte röra sig så mycket på lektionen så att de blir svettiga och därmed behöver duscha. Det 

är stora könsskillnader. Var fjärde (25 %) flicka i åk 9 rör sig inte så mycket, vilket kan 

jämföras med 3 procent av pojkarna i samma skolår.  

 

I svensk idrottsforskning återfinns en artikel om ledarskap som belyser vikten av relation. 

”Betraktas ledarskapet som en relation är det förmågan till inlevelse, förståelse, empati samt 

medarbetares och den egna professionella utvecklingen som skapar perspektiv och 

motivation. Det ligger en belöning på ett djupt personligt plan att främja och stödja en 

medarbetares, en grupps lärande och utveckling” (Bergsten, 2007, s.68). Vidare belyses 

ledarens betydelse för prestation och motivation i Hassandra, Goudas & Chroni (2003, s. 218) 

rapport. Det påpekas att det finns flera aspekter som påverkar om elever vill delta i ämnet 

idrott och hälsa, och en del är lärarens roll: 

 

 ”His style, his tone, the way he looks at you and other things, made him undesirable to 

 students and his extends to a dislike of the lesson..If he smile a little, if he was more 

 friendly, I would play basketball, even though I do not like this sport, it would be a 

 good chance for me to play with my friends, but his behavior turned me away…” 

                  

                 (Hassandra, Goudas & Chroni, 2003, s. 218) 

 

1.2.8 Kommunikation 

”Kommunikation tillhör det mest fundamentala i en människas liv” formulerar Hassmén, P, 

Hassmén, N & Plate (2003, s.239). I varje social interaktion förekommer kommunikation och 

det är en förutsättning för att det sociala samspelet ska fungera. Förmågan att kommunicera 

påverkar alla grupprocesser och ledarskap är beroende av att kommunikationen fungerar, då 

det handlar om att bland annat förmedla idéer, tankar, känslor, upplevelser och behov. Det 

lyfts som en central aspekt bland idrottsledare som använder stor del av sin tid att 

kommunicera för att skapa en gruppsammanhållning och ett klimat som är gynnsam för den 

specifika verksamheten man befinner sig i. Utifrån den sociokulturella teorin framhävs 

språket och vikten av att kommunicera för att människan ska utvecklas. ”Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2000, s.37). 
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Det finns olika syften med att kommunicera och utifrån den rådande kontexten, där ämnet är 

idrott och hälsa och syftet är att belysa idrottslärarens betydelse för elevers deltagande är det 

relevant att belysa dessa argument för kommunikation: 

 

• Samarbete, alla former av gruppbildningar kräver kommunikation för att kunna enas 

om ett gemensamt mål, eller för att hitta lämpligast metoder för att nå målet.  

• Relationer, genom kommunikation skapas sociala relationer med andra. 

• Sociala behov, känslan och behovet av grupptillhörighet stärks genom att 

kommunicera och hålla ihop gruppen. (Hassmén, P, Hassmén, N & Plate, 2003, s.240-

41). 

 

Vidare lyfts vikten av en effektiv kommunikation när man leder en grupp. Det handlar om att 

kunna behärska såväl den verbala som icke-verbala kommunikationen. Den effektiva 

kommunikationen bygger förmågan att: 1) Kunna ge positiv respons, 2) kunna förmedla 

erkännande, 3) kunna visa empati, 4) kunna lyssna på andra, 5) kunna öppna sig på ett sätt 

som passar situationen, 6) kunna bedöma situationen rätt, och 7) kunna styra och använda 

icke-verbalt beteende (Hassmén, P, Hassmén, N & Plate, 2003, s.243). 

 

1.2.9 Motivation  

När grupper ska genomföra en uppgift så är motivation en viktig aspekt.  

 

 Ställ dig inte frågan hur du kan motivera andra människor utan stället, hur kan 

 du införliva ett tillstånd där människan motiverar sig själv?   

                     

                    (Ed Deci, muntligt citat,120213) 

 

Psykologiprofessor Ed Deci är en av hjärnorna bakom Self-Determination Theory (SDT), som 

ligger till grund för mycket av den moderna forskningen kring motivation och 

motivationsteorier. Det finns två typer av motivation som SDT belyser, inre och yttre 

motivation. Dessa två typer av motivation leder till olika upplevelser. En person som är 

motiverad av inre motivation upplever till högre grad en känsla av glädje, lust, mindre 

anspänning och kan enklare fokusera på rätt sak, samtidigt som den vill delta för att tillägna 

sig ny kunskap och drivs av att upptäcka och försöka lära sig nytt. Den yttre motiverade 

personen känner däremot en större press inför sin prestation, nervositet är vanligt och brist på 
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kontroll infinner sig. Deltagandet sker främst för att nå exempel priser, vilket kan liknas vid 

att en elev enbart deltar på idrottslektionerna för att få ett betyg. Det skiljer sig även i hur de 

söker efter bekräftelse för sitt deltagande. Den inre motiverade personen söker mål som ger en 

form av känslomässig belöning. Som till exempel kan deltagande på idrottslektionerna utifrån 

inre motivation ske för att uppnå en inre glädje och känsla av sitt deltagande, medan den som 

drivs av yttre motivation söker belöning från sociala håll, som till exempel klassen man har 

idrott med. Idealt i denna teori är inre motivation där aktiviteten i sig själv är målet därför att 

den ger en inre tillfredsställelse (Deci & Ryan, 2000, s. 55). Prestationsmotivation är 

ytterligare en aspekt av motivation och det utmärks av att individen vill uppvisa hög förmåga 

och drivs av att prestera. Det kan härledas till idrott och hälsaundervisningen på så vis att man 

ska prestera för bedömning i form av betyg (Hassmén m.fl., 2003, s. 175). 

 

Self-determination teorin är väl använd i idrottspsykologin och förknippas ofta med 

hälsorelaterade beteende. Teorin beskriver motivation utifrån två perspektiv, autonom 

motivation och kontrollerad motivation. Den autonoma motivationen förknippas med inre 

motivation och med att uppleva en känsla av vilja, driv och möjligheten att kunna påverka det 

man gör. Under sitt görande påverkas man positivt av sitt beteende. Autonom motivation 

härleds också till termerna intresse och upprymdhet (Ryan & Deci, 2006, s. 1562-63). Det 

betyder att en utförd aktivitet genomförs på grund av intresse och känslan som uppstår när 

den utförs är av glädjefylld karaktär. Motivationen härstammar från individens inre och man 

presterar utifrån det. Forskning visar att autonom motivation bidrar med effekter så som att 

vara kreativ, problemlösare, prestera bättre, positivt tänkande och förknippas med ett bättre 

fysisk och psykiskt välmående (Ibid s.1564). 

 

Vidare påvisas ett exempel kring en lärare som främjar och bidrar till motivation som är av 

autonom karaktär och hur den påverkar eleverna. Det visar sig att studenter då lär sig på ett 

djupare sätt. De vill lära sig och känner sig mer självsäkra och visar på tillit till sin egen 

förmåga. När ledare/läraren ger möjlighet till att uppleva autonom motivation visar studier att 

aktiviteter som utförs kan göras under en längre tid, de upplever en bra känsla i sig när de 

utför dem och samspelet fungerar bättre utifrån en grupprestation. Deci får stöd i sitt 

resonemang genom en studie som genomförts av Rutten (2012) för att belysa relationen 

mellan den psykiska och sociala skolmiljön och den automona motivation till idrott och hälsa 

(Epic, 2013, s.7). Resultatet visar att både skolmiljön och idrottsläraren har en signifikant 

påverkan på automona motivation till idrott och hälsa (Ibid, s.8). Det föreslås att läraren kan 
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uppnå autonom motivation hos sina elever genom att lyssna på deras idéer, ge dem möjlighet 

att känna tillit till sin egen förmåga genom att ge feedback till deras utförande samt visa på 

tydliga förväntningar av vad som krävs.  

 

I den motivation som är kontrollerad tvingas man oftast till ett beteende för att till exempel få 

en belöning eller utmärkelse och den motivationsformen, som ses som yttre motivation leder 

oftast till stor press på sig själv. När motivationen är kontrollerad leder det till negativa 

konsekvenser för både ditt välmående och för dina prestationer. Det påvisas också att 

personer som styrs under en kontrollerad motivation väljer den enkla, snabbaste vägen till sitt 

mål.   

 

Ceci´c Erpic (2013, s.4-5) beskriver ytterligare en teori kring motivation, som härleds utifrån 

Self-determination teorins koncept och den kallas för Basic needs theory. Den handlar om att 

tillgodose sig psykologiska värden och grundläggande behov för att uppnå optimal motivation 

och välmående. Dessa behov är: 

 

1. The need for autonomy.- Känslan av självbestämmande, att ges möjlighet till att 

kunna påverka ger valmöjligheter.  

2. The need for competence- Den relaterar till individens kompetens och erfarenheter. 

Man ska uppleva en tillit till sin egen förmåga och känna att man hanterar sin 

situation. Sådant som stimulerar känslan av att vara kompetent (t.ex. belöning eller 

uppmuntran) kan öka den inre motivationen eftersom det tillfredsställer det 

grundläggande behovet av kompetens (Deci & Ryan 2000, s. 58).  

3. The need for relatedness- Detta behov belyser vikten av att ingå i relationer och 

socialt samspel och utveckla en tillit till andra människor.  

 

Deci, Pelletier, Ryan och Vallerand talar om internalisering som är en process där individen 

omvandlar yttre motivation till inre. Yttre motivation kan alltså övergå till att bli inre och till 

slut behövs inte längre yttre påtryckningar. Internalisering är alltså en motivationsprocess:  

 

 We believe (a) that people are inherently motivated (out of the three basic needs) to 

 internalize and integrate within themselves the regulation of uninteresting activities that 

 are useful for effective functioning in the social world and (b) that the extent to which 

 the process of internalization and integration proceeds effectively is a function of the 

 social context. (Deci, Pelletier, Ryan och Vallerand, 1991, s. 328). 
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En viktig faktor för att internalisering ska ske är enligt Deci och Ryan (2000, s. 64) att det 

grundläggande relationsbehovet uppfylls. I skolan innebär det att eleven måste känna att 

läraren bryr sig om henne eller honom. En annan faktor är att eleven upplever kompetens 

(Ibid.). Internalisering fungerar bättre om eleven förstår vad man ska göra och känner att det 

är möjligt. Slutligen menar Deci och Ryan (2000) att också självständighet behövs för en 

fullständig internalisering.  

 

Genom ledarens stöd skapas motivation av både inre och yttre karaktär. Dels genom att man 

som individ uppryms i att känna sig lyckad, och nå sina mål men också genom att det finns 

någon som noterar det och gör det mer synligt (Hassmén, P, Hassmén N & Plate, 2003, s.170-

171).  

Vidare belyses det i Ceci´c Erpics (2013, s. 2) studie lärarens roll i förhållande till elevers 

motivation.  Han har undersökt elevers motivation till idrott och hälsa utifrån ett Self-

determination perspektiv och funnit att läraren har en betydande roll och inverkan på elevers 

motivation till idrott och hälsa, dels genom att skapa en motiverande miljö men också genom 

hur läraren beter sig i sin undervisning. Detta påverkar både motivationen men leder också till 

resultat och måluppfyllelse. För att elever ska kunna erfara inre motivation som 

motivationsteorin self-determination förespråkar måste deras behov i att känna sig 

kompetenta tillgodoses, vikten av att få möjlighet till att påverka och få valmöjligheter samt 

erhålla sociala kontakter i gruppen.  Om dessa tre behov tillfredsställs inverkar det på en 

individs motivation menar Ceci´c Erpic (s.5). Det framkommer också att läraren inte är den 

enda som påverkar elevernas motivation utan också huruvida de känner sig accepterade i 

gruppen samt hur det sociala samspelet fungerar. Detta resultat ges även stöd av Hassandra, 

Goudas & Chroni (2003, s. 218) som belyser vilka faktorer som påverkar elevers deltagande i 

ämnet idrott och hälsa. De delar in det utifrån två perspektiv där det ena utgår från individen 

själv och dess motivation som skapas av sitt enskilda jag. Det kan handla om individens inre 

driv, intresse för ämnet, elevens självförtroende, ålder, trygghet med sig själv och sin kropp. 

Aspekter som berör både sociala och psykologiska bitar hos en individ.  

 

Det andra perspektivet beskriver yttre påverkningar så som miljön runtom, det kan vara 

idrottsläraren, klasskamrater och lektionsinnehåll. Studien påvisar vikten av att det är en 

variation av faktorer som påverkar om elever blir motiverade till att delta i ämnet, både av 

individuell karaktär och av det som är runtom individen (Ibid, s.221). 
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Zhang, Solomon och Gu (2012) beskriver lärarens roll i att stödja elevers motivation och 

måluppfyllelse i idrott och hälsa, den baseras också utifrån Self-determination teorin. Studien 

visar att det finns ett samband mellan elever som får stöd i de fundamentala behoven (behovet 

av känslan av självbestämmande, känslan av att lita på sin egen kompetens och att få känna en 

social tillhörighet) och hur de återfinner en positivare inställning och upplever motivation till 

utförande av aktivitet. Vidare ses koncentrationen i utförandet som en positiv effekt om 

eleverna får stöd i att tillgodose sig behoven. Det framkommer också att elever som får stöd i 

sin kompetens och får möjlighet att påverka bidrar till en mer positiv inställning till det som 

ska göras och man förstår meningen med det. Slutsatsen är att elever som får stöd av sin lärare 

när det gäller självbestämmande och kompetens i idrott och hälsa och de elever som har en 

hög tro på sin förmåga, har större chanser i att uppleva koncentration och högre motivation till 

att prestera i ämnet. Däremot framkommer det i resultatet att behovet kring stöd i att bygga 

relationer och tillit inte visar sig signifikant betydande för att erhålla en positiv uppfattning, 

motivation till att utföra aktiviteter och förstå syftet samt påverkan på deras koncentration 

(Ibid, s.6). Avslutningsvis belyses vikten av att läraren erbjuder eleverna upplevelser där de 

känner sig lyckade och att aktiviteterna som utförs ska göras i olika nivåer där eleverna får 

möjlighet att träna och öva. Detta ska leda till en positiv inställning till att utföra de olika 

momenten samt bidra till bättre måluppfyllelse. (Ibid, s.7).  

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 Self determination teori 

Studiens teoretiska grund kommer att vila på Self-determination teorin (SDT), som handlar 

om motivation i allmänhet men i synnerhet en motivationsteori som är väl använd inom 

idrottspsykologin. SDT belyser människans beteende för att sträva och uppnå ett mål och hur 

beteendet kan stimuleras (Deci, Pelletier, Ryan och Vallerand, 1991, s. 327). Teorin belyser 

tre fysiologiska behov som behöver uppfyllas för att nå optimal motivation, behovet av 

kompetens, behovet av relationer och behovet av självständighet. Deci, Pelletier, Ryan och 

Vallerand (1991, s. 372) menar att motivation, utförande och utveckling maximeras i ett 

socialt sammanhang som ger människor möjligheten att tillfredsställa sina grundläggande 

psykologiska behov av kompetens, relationer och självständighet. Möjligheten att 

tillfredsställa något av dessa tre behov medverkar till att individen blir motiverad. Det är 

möjligheten till självständighet som kan göra individen Self-determined i stället för 

kontrollerad.  
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Teorin beskriver motivation utifrån två perspektiv, autonom motivation och kontrollerad 

motivation. Den autonoma motivationen förknippas med inre motivation då det handlar om 

att uppleva en känsla av vilja, driv och möjligheten att kunna påverka det man gör. Under sitt 

görande påverkas man positivt av sitt beteende. Autonom motivation härleds också till 

termerna intresse och upprymdhet. (Ryan & Deci, 2006, s. 1562-63) Det betyder att en utförd 

aktivitet genomförs på grund av intresse och känslan som uppstår när den utförs är av 

glädjefylld karaktär. Motivationen härstammar från individens inre och man presterar utifrån 

det. Forskning visar att autonom motivation bidrar med effekter så som att vara kreativ, 

problemlösare, prestera bättre, positivt tänkande och förknippas med bättre fysisk och 

psykiskt välmående. I den motivation som är kontrollerad tvingas man oftast till ett beteende 

för att till exempel få en belöning eller utmärkelse och den motivationsformen, som ses som 

yttre motivation leder oftast till stor press på sig själv. När motivationen är kontrollerad leder 

det till negativa konsekvenser för både ditt välmående och för dina prestationer. (Ibid, 

s.1564). Jag anser att denna teori lämpar sig för min studie då den belyser motivation och 

även förankrad utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv.  

 

1.3.2 Sociokulturell teori 

Studien kommer också att vila sig emot den sociokulturell teori som utgår från att människan 

är en social varelse och utvecklar sitt tänkande och handlande i interaktion med andra. Genom 

att samspela med andra i olika grupper och verksamheter, kan vi få ett utbud av kunskap som 

den enskilde individen är begränsad till. I dessa grupprocesser är kommunikation/interaktion 

mellan människor avgörande. (Säljö, 2000, s.21-22) I det sociokulturella perspektivet 

relateras handlingar och kunskap till den kontext man befinner sig i, då människor agerar 

inom ramen för praktiken. I detta fall ska studien belysa kontexten som berör 

idrottsundervisning och därav viktigt att belysa och förstå elevernas specifika sammanhang.  

Jag finner den sociokulturella teorin relevant att knyta an till studien då den belyser vikten av 

att kunna delta i ett socialt sammanhang för att utvecklas. Elever som deltar i idrott och hälsa 

ses som en grupp som leds av idrottsläraren och lärprocessen sker i ett gruppsammanhang. 

Den sociokulturella teorin belyser även vikten av kommunikation. Lärarens sätt att 

kommunicera med sina elever är av stor vikt, dels för att skapa relation men också för att 

kunna förmedla kunskap anser jag. Båda dessa aspekter är relevanta för min studie då en 

lärare ska leda en grupp och sträva efter att skapa ett gott klimat för utveckling och samspel, 

speciellt i ämnet idrott och hälsa.  
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1.3.3 Fenomenologi 

Studien har en fenomenologisk forskningsansats som avser att beskriva hur människor 

uppfattar ett fenomen, som därefter tolkas av forskaren för att ge en ökad förståelse av 

fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.13). Jag är intresserad av att belysa elevernas syn 

på lärarens påverkan och betydelse när det gäller dess deltagande i ämnet utifrån ett kvalitativt 

medvetande (Engström & Redelius 2002, s.40). 

 

Studien fokuserar på att beskriva elevernas uppfattningar vilket motiveras av det 

fenomenologiska perspektivet Det innebär att verkligheten beskrivs utifrån aktörernas 

upplevelser och egna perspektiv. Den verklighet som är mest väsentlig att belysa är den som 

aktörerna uppfattar (Kvale 1997:44/ Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.19). Inom det 

fenomenologiska perspektivet ryms två nyckelbegrepp, livsvärld och mening. Livsvärld syftar 

till att beskriva vilken värld aktörerna befinner sig i och hur den upplevs. Livsvärlden är 

socialt, historisk och kulturellt betingat och utgör ett personligt meningsskapande i en viss 

kontext. Begreppet mening påvisar hur ett fenomen upplevs och erfars av aktörerna och hur 

det har inverkan på och formar deras livsvärld (Ibid, s.18-19).  

 

Min strävan är att få en inblick i elevernas uppfattning om lärarens betydelse för deltagande i 

ämnet idrott och hälsa. Genom att dels intervjua elever samt låta dem få svara på en enkät vill 

jag skapa mig en förståelse för deras livsvärld. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning av idrottslärarens betydelse för 

deltagande i ämnet idrott och hälsa och vad som kan påverka elevers motivation till att delta 

på lektionerna. 

 

För att besvara syftet har följande forskningsfrågor använts: 

• Vad är det som gör att elever inte deltar, eller deltar på idrott och hälsalektionerna? 

• Har läraren betydelse gällande elevers deltagande i ämnet, och hur uttrycks den 

betydelsen? 

• Är lärarens ledarstil viktig för elevernas deltagande? 

• Är det skillnad på uppfattningen om idrottslärans betydelse för deltagande utifrån 

elever som inte deltar kontra elever som deltar? 
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2	  Metod	  

2.1 Metodval 

Undersökningen vilar på en kvalitativ och en kvantitativ ansats med insamlingsmetoder från 

båda leden. De metoder som valts för att få svar på frågeställningarna är både enkät och 

intervju.  

 

Valet av kvalitativ metod föll sig relativ naturligt då jag ville få en beskrivande, subjektiv 

information, där människans egna ord, i skrift eller tal kommer i fokus samt observation av 

deras beteende. Fördelen med att välja kvalitativ metod i denna uppsats är att kunna gestalta 

ett fenomen, genom att låta eleverna beskriva hur det upplever lärarens betydelse för 

deltagande och undersöka hur det är beskaffat (Olsson & Sörensen, 2011, s.106). Studien vill 

dels ta del av den breda uppfattning kring fenomenet idrottslärarens påverkan på deltagande 

men samtidigt gå på djupet kring deras uppfattningar genom att intervjua ett antal individer.  

 

2.1.1 Enkät 

En kvantitativ insamlingsmetod har valts, då den ska bidra till en bredare uppfattning kring 

undersökningsområdet (Olsson & Sörensen 2011, s.23). Enkäten har som syfte att ge svar på 

frågor som berör elevers uppfattning kring varför man deltar på idrott och hälsalektioner samt 

deras uppfattning kring lärarens betydelse och påverkan för deltagande. Undersökningen 

inleds med enkäterna för att få den bredare bild av fenomenet för att sedan kunna fokusera i 

intervjun (Hassmén, P, Hassmén, N & Plate, 2003, s.50). 

 

Frågorna är formulerade utifrån de variabler som ska undersökas, med totalt sju frågor. 

Frågorna är av enkel karaktär med svarsalternativ formulerade stämmer helt, stämmer till viss 

del och stämmer inte. I stort sett alla frågor är kompletterade med ett kommentarsfält för att 

ge möjlighet till ett mer utvecklat svar (Se bilaga 2). 

 

Genomförandet av enkäten utfördes i samband med andra lektioner på skolan. Jag fick efter 

förfrågan av klassens respektive lärare, låna tid från deras lektion för att genomföra enkäten. 

Jag var närvarande under hela svarsprocessen. De fick en länk till enkäten genom att jag 

publicerade den på vår gemensamma dataplattform och de svarade på frågorna via sina 

elevdatorer. I samband med utförandet av enkäten har jag förtydligat en del frågor samt gett 
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exempel på hur tre olika scenarion kan te sig på en idrott och hälsalektion. Scenarierna är 

beskrivna utifrån vilken ledarstil läraren under en lektion i idrott och hälsa för att maximera 

deras förståelse för frågorna. Dessa tre olika scenarion fick varje elev utskrivet som de hade 

med sig vid enkätgenomförandet och använde sig av när de svarade på den specifika frågan 

för att få en bättre förståelse kring hur de olika ledarstilarna kan te sig i ämnet idrott och 

hälsa. (Se bilaga 3). 

2.1.2 Intervju 

Syftet med att använda intervju som metod är att få kunskap om undersökningspersonens 

livsvärld, och ge studiens resultat en djupare beskrivning kring elevernas uppfattningar 

(Olsson & Sörensen, 2011, s.130). Intervjuns utformning är av både låg grad strukturerad 

samt standardisering (Se bilaga 4). 

 

Syftet med intervjun är att respondenten ska få frihet att tolka frågorna utifrån sin värld, få 

beskriva sina uppfattningar utifrån sina värderingar, då studien intar ett elevperspektiv 

(s.133). Strävan efter att skapa ett bra klimat under intervjun är också av stor vikt för att öka 

möjligheten till att få intressanta och väsentliga upplysningar kring det som är tänkt att 

belysas i studien. Detta har försökt skapats genom att påpeka att deras svar enbart kommer att 

användas i denna specifika studie och belysa en generell uppfattning om idrottslärarens 

betydelse och inte som underlag utifrån hur de upplever sin egna idrottslärare och genom att 

göra dem medvetna om att det inte finns några rätt och fel i dessa frågor utan vikten av att 

berätta precis hur de upplever och uppfattar fenomenet genom att berätta hur och varför.  

 

Genomförandet av intervjun har skett under skoltid, i ett av grupprummen på skolan. Efter 

mailkontakt med dem tänka respondenterna fick jag klartecken och bokade in en tid. De fyra 

som fick förfrågan svarade ja till att delta. Jag har tagit hänsyn till att intervjua dem enskilt för 

att få så utförliga svar som möjligt från varje individ samt haft gott om tid för utförandet, för 

att undvika forcerade svar. Inspelning med telefon 

 

Min strävan är att få en inblick i hur elever som väljer att inte delta på idrottslektionerna 

tänker kring lärarens betydelse i det sammanhanget, samt jämföra det med elever som aktivt 

väljer att delta. Är läraren och dess ledarstil av större betydelse och har större inverkan för de 

som väljer att inte delta/delta? Detta finner jag att mina intervjuer kommer att ge mig en 

inblick kring, och ser det som ett komplement till enkäterna. Förhoppningen är att få mer 

djupgående svar samt ges möjlighet till att belysa ytterligare ett perspektiv. Valet av intervju 
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som metod är passande för studien då den vilar på en fenomenologisk vetenskapstradition där 

syftet är att beskriva människors upplevelser av ett fenomen.  

 

2.1.3 Urval och population 

Datainsamlingen är utförd i en kommun i Västsverige och det är ett bekvämlighets urval på en 

fristående gymnasieskola. Jag har avgränsat studiens enkäturval till att innefatta åtta klasser 

totalt, sju klasser som representerar årskurs 1 och en klass i årskurs 2, där klasserna har olika 

idrottslärare. Två klasser representerar en idrottslärare, tre klasser representerar en lärare och 

de sista tre klasserna representerar ytterligare en idrottslärare. Antalet elever som var tänkta 

att delta i studien var 115 elever. Ett bortfall på 15 elever skedde då det var en klass som var 

på APL, vilket innebär att eleverna befann sig ute på praktik och var inte tillgängliga på 

skolan, samt elever som var sjuka när enkäten genomfördes. Antal elever som deltog i 

undersökningen var 100 elever som utförde enkäten och fyra elever som blev intervjuade 

Dessa fyra elever har enbart utfört intervjun och har inte genomfört enkäten. Totalt 104 

elever. 

 

Urvalet kring de som gjorde intervjun är baserat på att representera två olika perspektiv, de 

elever som inte vill delta på idrott och hälsalektionerna och de som deltar. Två elever som har 

dålig närvaro på lektionerna i idrott och hälsa har intervjuats, där en av dem aldrig har varit 

ombytt och en är sporadiskt aktiv. De andra två eleverna är oftast med och aktiva på 

lektionerna, där är frånvaro ovanligt. Dessa fyra elever representerar tre olika idrottslärare, 

samma lärare som ansvarar för de klasser som utfört enkäten. Totalt arbetar det fyra 

idrottslärare på skolan. Informationen kring elevernas närvarostatistik fick jag tilldelat av en 

kollega och urvalet har valts ut så att det passar till att belysa de två olika perspektiv på 

deltagande.  Eleverna själva blev tillfrågade utifrån ett mail om de ville delta i en intervju 

kring deltagande i idrott och hälsa (Se bilaga 5). 

2.2 Bearbetning av data 

2.2.1 Enkät 

För att få svar på forskningsfrågorna och belysa studiens syfte, skapades centrala kategorier 

som analys av enkäterna. Kategorierna ingår i ett analysschema där både ett kvantitativt och 

kvalitativ sätt beskriver elevernas uppfattningar kring fenomenet. Enkätsvaren har delats in i 

följande kategorier: Av vilka skäl deltar elever, lärarens betydelse, ledarstil. Bearbetningen av 
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resultaten redovisas både i tabeller och i figurer utifrån centrala kategorier. Men bearbetas 

också genom att urskilja beskrivningar utifrån elevernas direkta erfarenheter och 

uppfattningar kring forskningsområdet, och det redovisas i form av text och citat.  

2.2.2 Intervju 

Intervju svaren har bearbetats utifrån fenomenologin. Inom den fenomenologiska analysen är 

det av vikt att forskaren tolkar och beskriver aktörernas uppfattningar på ett korrekt sätt och 

att beskrivningen inte blir en konstruktion av forskaren (Alexandersson (1994, s.125-126). 

Vidare vill fenomenologin klargöra både det som visas men också på vilket sätt det 

framträder. Studien kan kopplas till det genom att intervjua elever som deltar samt inte deltar, 

det är det som är framträdande, men strävan är också att undersöka förklaringen till detta, 

göra det osynliga synligt (Kvale, 1997, s.54).  

 

Intervjuerna har bearbetats genom transkription där intervjuerna först skrevs ut för att sedan ta 

med viktiga delar som har sammanfattats och beskrivits. Vissa beskrivningar påvisas genom 

direkta elevcitat.  (Olsson & Sörensen, 2011, s.160) Bearbetningen av intervjuerna belyser om 

det finns korrelation mellan de två olika genrer på personer som intervjuas och framställs i en 

jämförelsetabell kring de centrala rubriker som studien lutar sig mot.  

 

2.3 Avgränsningar  

Studien har avgränsats genom att jag har fokuserat på specifikt idrottsläraren och dess 

ledarskap gentemot att undersöka lärare överlag. Studien gör anspråk på ledarskap och 

avgränsas till att rikta uppmärksamheten till lärarens ledarstil kopplad till deltagande, 

motivation till att delta och vikten av relation mellan lärare och elev.  Det avgränsas i form av 

att enbart belysa elevers perspektiv och syn på forskningsområdet.  

 

2.4 Etik 

Det är forskarens ansvar att tillgodose deltagarnas rätt till skydd och överväga vilka 

konsekvenser forskningen kan medverka till på både lång och kort sikt (Vetenskapsrådet, 

2002, s.5). Etiska ställningstaganden avseende informations- och samtyckeskravet tar sig i 

uttryck via samtal med eleverna där information om studiens syfte och genomförande 

beskrevs. Därefter togs deras samtycke i beaktning och var en första förutsättning för att 

genomföra studien.  
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I studien tas konfidentialitetskravet i beaktning då enkäten är anpassad så att de som besvarar 

den kan vara anonyma. Det enda som kommer att framgå i studien är att deltagarna är i åldern 

16-18 år samt att individerna som intervjuas beskrivs utifrån dess ålder och kön.  

 

För att säkerställa det sista etiska kravet, nyttjandekravet, har det empiriska insamlade 

materialet enbart varit tillgängligt för mig. Enkätsvaren har enbart kommits åt från min dator 

och med mitt inlogg och intervjuerna kommer att raderas efter studien är färdigställd. 

 

2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Justesen och Mik-Meyer (2011, s.33) belyser olika kvalitetskriterier inom kvalitativ 

forskning. Kvalitativ forskning hänvisar till begreppen validitet och reliabilitet. För att ta reda 

på om studiens resultat förknippas med forskningsfrågorna använder jag begreppet validitet. 

För att försäkra mig att rätt sak mäts och att få fram svar på studiens frågeställningar är ett 

svarsalternativ så som vet ej i enkäten uteslutet och istället används rangordnings alternativ.  

För att minska risken att misstolka elevernas uppfattningar används det två metoder, både 

enkät och intervju för datainsamlingen, dels för att få en större mängd av elevernas 

uppfattning samt ta del av djupare uppfattningar med mer detaljerade beskrivningar. Det för 

att i den grad det är möjligt att få en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning så som 

Olsson & Sörensen uttrycker det (2011, s. 107). Då studien innehåller två olika metoder som 

stärker varandra, ökar graden av validitet, då aktörernas beskrivningar får en större chans att 

bli korrekta (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.35).  

 

Resultatet kan komma att påverkas av min förförståelse till ämnet som undersöks, och ha en 

inverkan på studiens reliabilitet. Men graden kan ses som acceptabel då det var en hög 

svarsfrekvens och ett lågt bortfall på enkäten, och två metoder som lämpar sig för att få svar 

på studiens frågeställningar. Det som kan diskuteras är om resultatet hade fått samma utfall 

om undersökningen gjorts på ett gymnasium med andra program och annan social och 

kulturell miljö, då det kan påverka både inställning till både lärare och idrott och hälsa ämnet. 

Studien kan inte ses som generaliserbar då fenomenologin strävar efter att få en djupare 

förståelse av människors verklighet och vill använda metoder som syftar till det. Studien utgår 

från en fenomenologisk grund med ett kvalitativt perspektiv men tar stöd av en kvantitativ 

metod för att anpassa till en större population och därigenom öka representativiteten.   



 26 

3	  Resultat	  och	  analys	  

I detta kapitel kommer det till en början en redogörelse för det fenomenologiska analysarbete 

och de resultat som framkommit utifrån enkäten. Resultatet redovisas i fyra kategorier som är 

utvalda för att besvara studiens syfte. Vidare sker det en redogörelse för analysarbetet kring 

intervjuerna. Det följs av ett resultat som framhåller de sammanfattade beskrivningar samt 

elevernas uppfattningar kring fenomenet. Avslutningsvis sammanfattas resultatet i anknytning 

till de teorier som studien grundar sig på.  

 

3.1 Enkät 

Analysarbetet av enkäten har delats in i fyra centrala kategorier som svarar på studiens 

frågeställningar. De benämns: Av vilka skäl deltar/deltar inte elever på idrott och 

hälsalektioner, lärarens betydelse, ledarstil och didaktik. Enkätsvaren presenteras både i 

tabeller med också i form av text och citat för att ge en tydlig och korrekt beskrivning kring 

elevernas uppfattningar.  

3.1.1 Av vilka skäl deltar/deltar inte elever på idrottslektioner 

Av de 100 elever som har svarat på enkäten framkommer det att 69% av dem deltar oftast på 

lektionerna i idrott och hälsa och 5% deltar inte så ofta. Resterande 26% deltar på lektionerna 

men inte frekvent. Det finns olika skäl till varför man deltar, samt inte deltar och nedan 

kommer de skäl som förekommer mest frekvent presenteras.  

 

Skäl till att elever deltar: 

• Det är kul 

• Det är viktigt för hälsan 

• För att få betyg 

 

Det går att konstatera att det finns både en inre och yttre motivation till att delta på idrott och 

hälsalektionerna. Deltagandet sker därför att ämnet är kul och skapar en sinnesupplevelse och 

en känsla av glädje, vilket innefattar den inre motivationen, likaså vikten av individens egna 

hälsa är av inre karaktär. Vidare motiveras deltagandet genom att få ett betyg i kursen, få en 

bekräftelse på att man har deltagit, vilket är ett tecken på att deltagandet också sker via yttre 

motivation.   
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Det som är mest återkommande på frågan, Vad skulle du säga är det viktigaste aspekterna 

som påverkar om man vill vara med på idrotten? är lektionens innehåll, att det är roligt och 

varierat, läraren och sättet man lägger upp lektion på, hur motiverande läraren är, samt 

gruppklimaten man befinner sig. Det är ett flertal elever (32 elever av 79) som väljer att lyfta 

ordet trygghet. Det är viktigt för dem att känna sig trygga både med idrottsläraren men också i 

gruppen somlektionerna utspelar sig i för att de ska vilja delta på idrott och hälsalektionerna.  

 

Nedan återfinns ett utdrag från elevers kommentarer på frågan om vad som påverkar 

deltagandet på idrotten mest: 

 

”Bra planerade lektioner, att alla är med och varierade lektioner.” 

”Om läraren är duktig, motiverad och har roliga lektioner som är varierade.” 

”Om det är något man tycker är kul på idrotten.” 

”Att veta om att läraren kommer hjälpa en i det man behöver för att idrotten ska  funka.” 

”Det är läraren. Om man känner att läraren är sur på en, eller bara bryr sig om  de som är 

bra, så vill man inte vara med. Om läraren istället är positiv och peppar en och säger att man 

är bra så blir idrotten roligare.” 

 

Det finns olika skäl till att elever inte deltar i idrotten men de mest frekventa svaren väljs att 

presenteras.  

 

Skäl till elever inte deltar: 

• Idrott är tråkigt 

• Jobbigt att byta om 

• För att man är sjuk/skadad 

• Glömt kläder 

• Det är tråkigt innehåll på lektionerna, oftast bara bollsport 

 

Utifrån de skäl som nämns att man inte deltar handlar det om att intresset för ämnet är lågt. 

Anser man att det är tråkigt är det oftast svårare att motivera sig till deltagande, då den inre 

motivationen inte finns naturligt för ämnet. Det som en viktig del att lyfta är att innehållet kan 

avgöra om man deltar eller ej, vilket är en viktig aspekt för läraren att ta i beaktande Skäl som 

att det är jobbigt och byta om att man glömmer kläder visar tecken på att varken inre eller 

yttre motivation kan påverka till deltagande och att det råder amotivation till att delta.  
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3.1.2 Lärarens betydelse 

Utifrån figur 2 nedan visas att majoriteteten av elever tycker att läraren besitter en viktig roll 

när det gäller elevers deltagande i idrott och hälsa. Det visas att 36 % av eleverna anser att 

läraren till viss del har en viktig roll i om elever deltar, vilket då förklarar att det finns andra 

anledningar och orsaker som bidrar till deltagande. Enligt 7 % är lärarens roll för deltagande 

obetydande.               

 

         
Figur 2. Elevernas upplevelse av lärarens roll kring deltagande. 

 

Det framhålls utifrån kommentarerna att en stor del av eleverna (43 av 55 elever) anser att 

idrottslärarens roll är viktig i förhållande till deras deltagande. Ord som är återkommande är 

att peppa, motivera och inspirera. Citat från en elev lyder ”Om man inte tycker om läraren, 

blir idrotten inte alls kul. Om man känner sig trygg med läraren och känner att läraren peppar 

en och verkar bry sig blir det roligare”. Över hälften av urvalet (56/100) lämnade en 

kommentar till frågan ovan, där det bland annat framgår att lärarens sätt att vara gentemot 

eleven är av betydelse för elevers deltagande och vikten av att ha en bra relation lärare-elev 

emellan visas i elevernas svar. ”Jag tycker det är jätteviktigt att känna sig trygg med sin 

idrottslärare och om jag inte gör det kan det göra så att jag inte vill vara med” uttrycker en 

elev.  
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Över hälften (66,6%) av de svarande uttrycker att det är viktigt med en bra relation till sin 

idrottslärare. Se figur 3. Nära en tredjedel (30,1 %) anser att det stämmer till viss del, vilket 

innebär att det finns andra aspekter som är viktiga och inte enbart relationen till läraren. Av de 

93 elever som har svarat på denna specifika fråga angående vikten av att ha en bra relation 

med sin idrottslärare, har 67 elever valt att kommentera frågan. Utpekande, återkommande 

uppfattningar som återfinns bland kommentarerna är att relationen är viktig för att eleven ska 

bli förstådd, det blir roligare att gå till lektionen om man kan prata och skoja med läraren samt 

att relationen påverkar betyget. Att kommunicera med sin idrottslärare är också en central del 

som påvisas bland eleverna.  

 

 

 
   Figur 3. Elevernas upplevelse av relation till sin idrottslärare. 

 

”Det tycker ja är viktigt, att ha en bra relation ger trygghet och man får en bra känsla i 

kroppen när man går till idrottslektionerna” uttrycks det från en elev.  

 

Eleverna upplever att relationen till idrottsläraren är av stor vikt då ämnet särskiljer sig något 

gentemot andra ämnen de läser i skolan.  ”Man vill självklart ha en relation med sin lärare då 

man inte vill ''idrotta'' framför en främling.  
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Det är viktigt att man iallafall har ett band med sin lärare, då man känner sig mer bekväm” 

uttrycker en elev och nedan följer två elevcitat som påvisar en likvärdig uppfattning: 

  

 En bra relation till någon kan betyda att våga göra saker inför den personen som 

 man kanske inte vågar göra framför främlingar, och med det så blir det roligare 

 att ha idrott, eftersom man inte är rädd för sin idrottslärare eller kanske inte 

 vågar visa sig för sin idrottslärare för att man är rädd för att idrottsläraren  kanske kan 

 sänka en eller någonting annat dåligt, underskatta en. 
 

 A jag tror det så att man kan känna sig bekväm med sin lärare. På idrotten känner man 

 sig ofta ganska utsatt och uttittad och det är därför viktigt att ha en lärare som man kan 

 lita på och som inte dömer en om man gör något fel. Dock ska man fortfarande ha  

 respekt för läraren och lyssna på den men jag tror som sagt det är viktigt att ha en bra 

 relation för att det ska funka i sin helhet. 

 

Ytterligare en central aspekt som är återkommande bland elevernas uppfattningar kring 

lärarens betydelse för elevernas deltagande är motivation. Det framhävs vid flertalet av 

frågorna att läraren måste kunna motivera sina elever till deltagande. Dels genom lärarens sätt 

att vara och egenskaper som positiv, peppande och glad lyfts men också via dess sätt att 

motivera till rörelse. Det är viktigt att läraren inspirerar till rörelse genom val av undervisning 

och genom sitt engagemang. ”Om läraren motiverar en och gör idrottslektionen till något 

intressant så vill man vara med och försöka” skriver en elev och citat nedan visar på 

ytterligare en uppfattning kring aspekten motivation: 

 

  

 Det är klart att om läraren är lite nonchalant och inte riktigt bryr sig så blir man inte lika 

 motiverad till att vara med. Men jag tror det ligger mycket hos mig som elev och hur 

 jag känner för ämnet. Jag tror dock också att om läraren visar att den verkligen brinner 

 för idrotten och att den bryr sig om eleverna dessutom så blir man mer motiverad. 
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3.1.3 Ledarstil 

Figur 4 påvisar elevers uppfattningar kring om ledarstilen har betydelse.  

 

 
Figur 4. Upplevelsen av lärarens ledarstil i förhållande till deltagande. 

 

De 28,8 % som anser att det stämmer till viss del lyfter andra faktorer så som ”Ja, men det 

finns också andra faktorer som kompisar eller en själv” och ”Vilka aktiviteter man har och 

hur man utför de”. 

 

Flertalet (66 elever) har valt att kommentera frågan och fler än majoriteten anser att lärarens 

ledarstil påverkar deltagandet. Citat från elevkommentarer lyder: 

 

 Självklart påverkar det om man deltar eller inte, mer eller mindre. Om man har en 

 stenhård eller en lärare som inte förstår en, så tycker jag att det är en dålig ledarstil. En 

 bra ledarstil är en person som förstår och respekterar det man tycket och vill, för då 

 känner mig sig bekväm o tom gör ett försök, om läraren är förstående, positiv. 

 

 Ja men det är klart att lärarens ledarstil påverkas. Det kan ju t.ex. vara hur han leder 

 gruppen om man leder gruppen på ett bra sätt genom att få alla elever att känna sig 

 delaktiga och ger eleven beröm om "hen" har gjort något bra. Ge alla elever 

 uppmärksamhet är viktigt. Sen är det också viktigt att läraren inte är tyken eller säger 
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 något taskigt till en elev som kanske missar målet på fotbollen. Eller att läraren inte 

 pratar öppet om någon elevs betyg (ifall eleven inte är med på lektionerna) utan att 

 läraren enbart tar det med eleven. 

 

Ledarstilen som läraren besitter verkar även påverka elevernas uppfattning om ämnet. Det 

framkommer att om läraren är för sträng och hård så vågar de inte prestera för det blir för hård 

press och kraven blir för höga ”är läraren positiv och uppmuntrar alla till att vara med och inte 

styr allt för mycket och att eleverna inte känner för mycket press då tycker jag att man mer 

vill vara med på lektionerna”.  

 

Det framgår också i Figur 5 vilken ledarskapsstil som är att föredra utifrån elevernas 

uppfattningar. Utifrån kommentarerna kan man dock urskilja 17 elever av 70 som anser att en 

kombination av ledarstil är att föredra, då speciellt mellan demokratisk och diktatorisk stil. 

Detta alternativ fanns inte att välja i frågan så den uppfattningen presenteras i form av citat.     

                        

 
                      Figur 5. Ledarstil som föredras bland studiens elever. 

 

Uppfattningen bland en stor del av urvalet anser att det är viktigt att eleverna får vara med och 

bestämma, speciellt då kring undervisningens innehåll. Deltagandet påverkas till det positiva 

då de upplever lektionerna roliga. Samtidigt så framkommer det att läraren har en betydande 

roll i att se till att det genomförs på ett bra sätt och inte släpper för mycket makt till eleverna. 

Låt gå ledare är i stort sett helt uteslutet.  

 

 Är en lärare mer slapp och låter eleverna göra vad de vill så blir det ofta väldigt 

 begränsat och man lär sig inte så mycket som man kanske vill. Dock kan en lärare som 

 är för strikt och bestämmer allt blir för mycket och då tröttnar man lätt som elev när 

 man inte får vara med och påverka planeringen för lektionerna alls. Jag tycker att det 

 ska vara en blandning mellan de båda så att man både får lära sig allt det där som man 

 kanske aldrig har prövat och så att man kan få göra något man själv tycker om att göra 

 också. En ganska strikt ledare alltså fast öppen för elevernas tankar och idéer så att det 

 kan bli så bra som möjligt. 
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Ytterligare kommentarer lyfts med kombinationen av två ledarstilar: 

 

 Jag tycker han eller hon ska ha både demokratisk och diktatorisk då det är bra att vi 

 som elever kan ha lite inverkan på vad vi gör så man kan känna att man har lite 

 inverkan men även diktatorisk då det känns som att läraren har mer koll och är seriös 

 med det den gör. 

 

 Jag tycker demokratisk eftersom man måste anpassa sig till vad eleverna vill och kan. 

 Om eleverna får vara med och bestämma tror jag även att fler kommer att vara med 

 eftersom då känner man sig delaktig från början. Även diktatorisk ledning är bra, 

 eftersom om eleverna bara väljer vad som är roligt och inte vad som bör göras lär man 

 sig inte och om man exempelvis ska delas in i grupp så kanske flera väljer att vara med 

 vännerna och flera blir ensamma. 

 

3.1.4 Didaktik 

Undervisningen och dess innehåll, och framförallt lärarens sätt att planera och strukturera 

lektionerna är en central aspekt som lyfts i enkätsvaren. Vidare ses det även som en påverkan 

till elevernas deltagande till ämnet. ”Att idrottsläraren visar och redan planerat ihop så att man 

förstår att de är väl organiserat då blir de mycket roligare att delta med när man vet att läraren 

lagt ner tid på de för våran skull”.  

 

Nedan presenteras utvalda kommentarer som är förknippat med undervisning och utifrån det 

didaktiska perspektivet HUR.  

 

 Det är klart att läraren har en stor roll när det kommer till närvaron. För om läraren 

 alltid är positiv och gör roliga lektioner som passar alla i klassen, så tror jag att det är 

 lättare att få eleverna att vilja vara med på idrotten, även fast man kanske inte är 

 intresserad av idrott. 

 

 Jag tycker att det beror på ens egna inställning och hur läraren presenterar 

 dagens lektion. Presenterar läraren lektionen på ett uttråkat och halvdant sätt så 

 blir man ju själv lite sådär "jaha, okej detta kommer ju inte alls bli någon bra 

 lektion" men berättar läraren med glad inställning och entusiasm så blir det 

 motsatta inställningen alltså att man blir glad och taggad inför lektionens gång. 
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3.2 Intervjuer 

Utifrån de fyra intervjuer som utförts, med två elever som har låg närvaro och som inte har 

hög delaktighet, pojke 18 år och flicka 17 år, samt två elever med motsatta förutsättningar, 

pojke 17 år och flicka 16 år. Det presenteras en fördjupning kring de resultat som påvisas i 

form av en jämförelsetabell (tabell 1) som riktar sig till följande frågeställning:  

 

• Är det skillnad på uppfattningen om idrottslärarens betydelse för deltagande utifrån 

elever som inte deltar kontra elever som deltar? 

 

Tabell 1. Elevernas intervjusvar kring deltagandet på idrott och hälsalektionerna. 

 
 Elever som deltar   Elever som inte deltar 

Lärarens 

påverkan 

Eleverna som deltar anser båda två att 

läraren har en betydande roll om elever 

deltar på idrotten ”Det tror jag absolut att 

den kan, om man har en lärare som får en 

att känna sig trygg i gruppen, och 

anpassar idrotten efter allas behov och 

förutsättningar så tror jag det blir fler som 

är med på idrotten, gentemot om läraren 

tror att alla ligger på en jättehög nivå och 

ska klara allting” (Flicka 16 år). 

 

Det skiljer sig något i de två personernas 

uppfattning. Pojke 18 år anser att lärarens 

påverkan är obefintlig, och att det är bara han 

själv som kan påverka sitt deltagande, medan 

flicka 17 år anser att läraren kan påverka till viss 

del. ”jag tycker det stämmer till viss del då man 

blir ju påverkad av människorna i sin omgivning, 

men det finns också andra faktorer som kompisar 

eller en själv” (Flicka 17 år). 

Motivation Läraren bidrar till motivation genom 

sättet att bete sig i form av dess sätt enligt 

båda eleverna men även lektionsinnehåll 

motiverar till deltagande som vilar på 

lärarens ansvar.  

 

De visas att de båda drivs av en 

motivation som är av inre karaktär. De 

tycker att ämnet är roligt som bidrar till 

en positiv känsla. Hälsoperspektivet lyfts 

och vikten av att röra på sig 

 

Även här skiljer sig deras uppfattningar i deras 

uppfattningar kring lärarens bidrag till 

motivation. Pojken menar på att läraren inte har 

någon inverkan på motivationen utan att den 

enbart drivs av sitt egna tänkande, medan flickan 

anser att läraren kan påverka motivationen i form 

av lektionsinnehåll. 

 

Det som visas vara gemensamt för de båda är att 

deras delaktighet drivs av yttre karaktär, då de 

enbart vill delta för att klara kursmålen och 

därigenom få godkänt i kursen. Betyget kommer 

främst. 
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Relation Den ses som viktig då relationen till 

läraren skapar trygghet och en vilja att 

delta och pröva nytt. 

 

 

Det är viktigt anser de båda för att kunna 

kommunicera med varandra och för att läraren 

ska kunna visa förståelse. 

Ledarstil En kombination av demokratisk och 

diktatorisk ledarstil förespråkas.  

”Det blir nog för lojt, och att man bara 

vill göra det man känner till inom idrott. 

Det blir nog inte så strukturerat. Det blir 

nog väldigt mycket samma innehåll, 

speciellt om det är många som tycker om 

fotboll i klassen så blir det bara det och 

det är negativt. Jag tror inte man lär sig så 

mycket nytt heller om läraren inte håller i 

det. Det är därför jag tycker lärarens ska 

delvis vara diktatorisk, för då kan man 

visa nya saker om läraren bestämmer, får 

en att upptäcka nya grejer” (Pojke 17 år). 

Diktatorisk ledarstil. Det viktigaste är att 

lektionen innehåller det som måste genomföras 

utifrån kursinnehåll och att det är tydligt och 

planerat.  

 

”Jag tycker bara läraren ska bestämma. Ska 

eleverna vara med å bestämma blir det bara kaos 

” (Pojke 18 år). 
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4	  Diskussion	  

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning av idrottslärarens betydelse för 

deltagande i ämnet idrott och hälsa och vad som kan påverka elevers motivation till att delta 

på lektionerna. 

 

4.1.1 Lärarens betydelse för deltagande 

Elevernas uppfattning av lärarens betydelse för elevers deltagande i idrott och hälsa påvisas 

bland urvalet i undersökningen, både i enkätsvaren samt intervjuerna. Det påpekas att det är 

viktigt som idrottslärare att vara peppande, positiv och brinna för sitt ämne. Det är av vikt att 

som idrottslärare kunna skapa motivation till rörelse och det görs genom att visa engagemang. 

Detta framhävs också i Ceci´c Epics (2013, s.3) studie att läraren har en viktig roll i att skapa 

en miljö för motivation. Vidare lyfter han att det är av stor vikt att läraren finner redskap för 

att skapa ett bra motivationsklimat då det har effekt på om elever vill delta i aktiviteterna som 

utförs på lektionen. Det kan ses i ytterligare studier att det finns fler aspekter än bara lärarens 

roll som lyfts som centrala i att skapa motivation i att delta på lektionerna i idrott och hälsa. 

Hassandra, Goudas, & Chroni, S (2003, s. 216) påpekar att det är sociala och psykologiska 

aspekter på individuell nivå som också påverkar personens motivation. Det som bland annat 

lyfts är individens vilja, intresse, uppmärksamhet, självförtroende, trygghet med sig själv och 

sin kropp, samt det enskilda skälet till att vilja delta. Wiking & Lindström (2005 s.167) 

hävdar att det är oftast en brist på självförtroende och omedvetenhet som förhindrar 

människor till utveckling och därav vilar ett stort ansvar på ledaren genom att uppmärksamma 

och stödja.  

 

Studien påvisar också vikten av att det är en variation av faktorer som påverkar om elever blir 

motiverade till att delta i ämnet, både av individuell karaktär och av det som är runtom 

individen (Hassandra, Goudas & Chroni, 2003, s. 221). Resultatet belyser mer de faktorer 

som kretsar runtom eleven och dess påverkan på motivation till att delta. Det som 

framkommer är att de elever som deltar frekvent lyfter den sociala miljön som kretsar runt 

dem så som lärare, lektionsinnehåll och klasskamrater som viktiga aspekter för motivationen, 

medan de som inte deltar så frekvent påvisar motivationen utifrån sin individuella motivation 

och framhäver inte det sociala runtom som lika viktigt.  
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Resultatet i studien visar att de elever som deltar frekvent drivs av en inre motivation i sitt 

deltagande. Detta kan jämföras med Hassandra, Goudas & Chroni (2003, s. 216) studie som 

belyser individens egna motivation  för deltagande och att den har en viktig påverkan. Idealt i 

Self-determination teorin är inre motivation, där aktiviteten i sig själv är målet därför att den 

ger en inre tillfredsställelse En person som är motiverad av inre motivation upplever i högre 

grad en känsla av glädje, lust, mindre anspänning och kan enklare fokusera på rätt sak, 

samtidigt som den vill delta för att tillägna sig ny kunskap och drivs av att upptäcka och 

försöka lära sig nytt (Deci & Ryan, 2000, s. 55).  

 

Utifrån studien, framkommer det att de viktigaste aspekterna som påverkar om man vill vara 

med på idrotten är lektionens innehåll, att det är roligt och varierat, lärarens roll och sättet 

man lägger upp lektion på, hur motiverande läraren är, samt gruppklimaten man befinner sig 

i. Det är ett flertal elever som väljer att lyfta ordet trygghet. Det är viktigt för dem att känna 

sig trygga både med idrottsläraren men också i gruppen som idrott och hälsalektionerna 

utspelar sig i för att de ska vilja delta på lektionerna. Hassandra, Goudas & Chroni, (2003, s. 

217) visar också utifrån sitt resultat att läraren har en viktig roll i att påverka motivationen. 

Det är tydligt att faktorerna som berör den sociala miljön är av störst vikt i de framkomna 

resultaten kontra de sociala och psykologiska faktorer på individuell nivå som urskiljs i deras 

studie.  

 

Vidare visar studiens resultat att de elever som inte deltar så ofta, eller har mindre intresse för 

ämnet, drivs till viss del av en yttre motivation i form av deltagandet är baserat på ett måste, 

då kursen ger poäng och betyg i elevernas studieplan. Detta urskiljs även i undersökningen 

som Hassandra, Goudas & Chroni (2003, s. 216) har utfört där de lyfter vikten av att delta för 

att uppnå en viss kompetens och få ett erkännande i form av till exempel betyg. Self-

determination teorin förknippar detta till den motivation som är kontrollerad då man oftast 

utvecklar ett beteende för att till exempel få en belöning eller utmärkelse. Den 

motivationsformen leder oftast till stor press på sig själv vilket kan leda till negativa 

konsekvenser för både ditt välmående och för dina prestationer. Det påvisas också att 

personer som styrs under en kontrollerad motivation väljer den enkla, snabbaste vägen till sitt 

mål. Det som framkommer från en av elevintervjuerna är att en av de elever som inte deltar så 

frekvent är att han är med på det som måste göras för att klara kursen. Det ska tydligt framgå 

vilka moment som kräver deltagande och det är det enda som motiverar till deltagande.  
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Ytterligare en aspekt som påverkar elevernas motivation till deltagande är lektionsinnehållet 

och hur lektionen genomförs. Utifrån ett didaktiskt perspektiv belyses det delvis hur man 

förmedlar kunskap i undervisningen och fokus blir då framförallt på lärarens sätt att planera 

och strukturera lektionerna samt HUR läraren förmedlar det. Utifrån elevintervjuerna 

framkommer det att man inte är med på idrotten då man inte vet hur man ska göra eller utföra 

det, eller för att man inte känner sig så bra på det. Det är då viktigt att lektionsinnehållet 

gradvis ökar och att det sker utifrån en progression så att de flesta vill och kan vara delaktiga. 

Det som framkommer i studien utförd av Zhang, Solomon och Gu (2012) för att uppnå ett 

self- determination motivation är det dels av vikt att eleven tydligt förstår syftet med det som 

ska göras, att det på ett strukturerat sätt framgår vad som krävs av eleven och att det som 

utförs uppmärksammas.. Detta kan enkelt härledas till den didaktiska förmågan att skapa 

motivation. Utifrån egna erfarenheter som idrottslärare bekräftar jag denna uppfattning då 

vikten av att kunna förmedla kunskap på ett motiverande sätt påverkar elevernas engagemang 

och delaktighet. Det är inte samma sak som att lektionerna alltid ska innehålla skratt och 

glädje, utan också påvisa ett tydligt syfte i vad som ska göras. Den didaktiska frågan i 

förhållande till HUR belyser också hur lektionen genomförs och där har läraren ett stort 

ansvar för att ge alla elever rätt förutsättningar till att kunna delta. Kommunikation lyfts som 

en central aspekt bland idrottsledare som använder stor del av sin tid att kommunicera för att 

skapa en gruppsammanhållning och ett klimat som är gynnsam för den specifika 

verksamheten man befinner sig i. Utifrån den sociokulturella teorin belyses språket och vikten 

av att kommunicera för att människan ska utvecklas. ”Det är genom kommunikation som 

individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2000, s.37). Detta blir också en 

viktig del utifrån det didaktiska perspektivet, sättet som läraren kommunicerar på och sätter 

som den lär ut på påverkar också elevernas uppfattning kring motivation, samt bidrar till att 

skapa en positiv miljö för lärande. 

 

Relationen till sin idrottslärare lyfts som en viktig aspekt för elevernas deltagande i studien 

och vikten av att känna sig bekväm med sin idrottslärare. Det framhävs att just på idrotten är 

det viktigt med en bra relation till sin lärare då man känner sig extra utsatt och uttittad, och att 

läraren då kan bidra till trygghet om man kan lita på att den inte säger något opassande om 

man gör något fel eller presterar av sämre klass. Resultatet visar att det inte enbart är 

relationen till läraren som påverkar elevers deltagande då 30,1 % menar att relationen till sin 

lärare påverkar till viss del. Det finns även andra faktorer som påverkar om elever vill delta på 

lektionerna i idrott och hälsa eller inte. Det kan handla om att elever tycker det är obehagligt 
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att byta om i samma omklädningsrum som andra, duschar som är ofräscha, att man inte vill 

anstränga sig och bli svettig samt att man inte känner sig bekväm att utföra olika 

kroppsrörelser inför andra 

(Skolverket 2004, s. 32). Det är viktigt att förstå eleven utifrån ett helhetsperspektiv när det 

gäller deltagande i idrott och hälsa undervisningen, då det finns olika förklaringar till varför.  

 

En bra relation till sin idrottslärare skapar trygghet och en känsla i att våga vara delaktigt på 

idrott och hälsalektioner, framkommer det utifrån kommentarrutorna i enkäten, se figur 3. Det 

är också genom bra relationer som förutsättning för lärande finns menar Maltén (2000, s.28-

29), samtidigt som det är lärarens ansvar att organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras. (Skolverket, 2011, s.11) 

Bergsten (2007, s.68) påvisar också vikten av att en ledare skapar relationer. Relationen ger 

ökad möjlighet till bland annat ökad förståelse, empati och det i sin tur genererar i motivation, 

inte enbart för dem man leder utan även för sig själv, då man får möjlighet till att stödja en 

grupps lärande och utveckling.  

 

4.1.2 Analys  

Centrala aspekter som lyfts återkommande är att läraren påverkar eleverna till att delta genom 

att skapa motivation. Det gör lärarna, enligt eleverna bland annat genom sitt sätt att vara 

gentemot dem. Detta går i linje med studiens teoretiska utgångspunkt, Self-determination 

(SDT). Teorin belyser bland annat vikten av att tillgodose psykologiska värden och 

grundläggande behov för att uppnå optimal motivation och välmående. Ett behov som påvisas 

är behovet av sociala relationer och om eleverna får stöd i att upprätthålla ett bra socialt 

sampel är det enklare att utföra prestationer (Ceci´c Erpic, 2013, s.4-5). 

 

Resultatet av studien visar att de elever som deltar frekvent drivs av en inre motivation i sitt 

deltagande. Detta kan jämföras med Hassandra, Goudas,& Chroni (2003, s. 216) studie som 

belyser individens egen motivation för deltagande och att den har en viktig påverkan. Idealt i 

Self-determination teorin är inre motivation, där aktiviteten i sig själv är målet därför att den 

ger en inre tillfredsställelse En person som är motiverad av inre motivation upplever i högre 

grad en känsla av glädje, lust, mindre anspänning och kan enklare fokusera på rätt sak, 

samtidigt som den vill delta för att tillägna sig ny kunskap och drivs av att upptäcka och 

försöka lära sig nytt (Deci & Ryan, 2000, s. 55). Ceci´c Epic (2013, s.7) föreslår att läraren 

kan uppnå autonom motivation hos sina elever genom att lyssna på deras idéer, ge dem 
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möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga genom att ge feedback på deras utförande samt 

visa på tydliga förväntningar av vad som krävs vilket stämmer med elevernas tankar. 

 

Det finns en rad olika orsaker till varför elever väljer att inte vara med, men det går att 

konstatera lärarens betydande roll för deras deltagande. Den slutsatsen får stöd bland 

majoriteten av eleverna i studien som anser detsamma. Det är skolans uppdrag att stärka 

elevernas tro på sig själva (Skolverket, 2011 s.8 ). Det vilar ett stort ansvar på idrottsläraren 

att verka för att ett gott självförtroende, speciellt i idrott och hälsa, då det är viktigt att de 

känner sig bekväma i sitt deltagande. Där har läraren en viktig del i att se och förstärka 

positivt beteende och förtydliga prestationer och försök till prestationer så att eleven känner 

sig uppmärksammad. 

   

4.1.3 Ledarstil 

Om lärarens ledarstil inverkar på elevers deltagande är en av studiens frågeställningar och 

resultatet visar att en övervägande del anser att den har en påverkan. De framkommer att om 

läraren är för sträng och hård så vågar de inte prestera för det blir för hård press och kraven 

blir för höga ”är läraren positiv och uppmuntrar alla till att vara med och inte styr allt för 

mycket och att eleverna inte känner för mycket press då tycker jag att man mer vill vara med 

på lektionerna”. Detta är en uppfattning som framkommer av en elev i studien. Sundblom 

(2010, s.23) framhäver idrottslärares uppfattning kring ledarens egenskaper och deras åsikter 

kan härledas till elevernas uppfattningar då termer som trygg, målmedveten, organiserad, 

tydlig, lugn, strukturerad och kunnig i ämnet nämns som centrala egenskaper hos en ledare. 

Svartz (2011, s. 25) beskriver elevers uppfattningar kring en lärares ledarstil generellt och inte 

idrottslärare specifikt utifrån tre positiva egenskaper och tre negativa egenskaper. De positiva 

ord som lyfts är: bestämd, rättvis, snäll, glad, omtänksam, positiv och engagerad. De negativa 

orden blev: tjurig, sträng, tråkig, närgången, dålig, inte för snäll, ignorant och oengagerad.  

 

Det är den demokratiska ledarstilen som anses, enligt elevernas uppfattning, vara mest 

passande för en idrottslärare, vilket även får stöd av Sundblom (2010, s.23) som i sin studie 

bland idrottslärare visar på samma uppfattning. Dock kan det utläsas av enkätkommentarerna 

att ett flertal elever anser att en kombination av ledarstil är att föredra, då speciellt mellan 

demokratisk och diktatorisk stil. Min uppfattning är att eleverna gärna vill vara med och 

påverka delar av ämnets innehåll, men när det kommer till genomförandet av lektionen märks 
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det att uppfattningen är tydlig att det är läraren som ska bestämma och strukturera upp 

lektionen för att uppnå ett optimalt klimat för lärande.  

 

Sista frågeställningen som studien har utgått ifrån är om det är skillnad på uppfattningen om 

idrottslärarens betydelse för deltagande utifrån elever som inte deltar kontra elever som 

deltar? Det som intervjuresultatet visar är att eleverna som deltar anser båda två att läraren har 

en betydande roll om elever deltar på idrott och hälsa lektionerna. Medan de två som 

representerar elever som inte deltar menar att läraren kan påverka till viss del, eller inte alls. 

Eleverna som inte deltar så ofta menar på att läraren inte kan påverka deras deltagande så 

mycket då det själva inte vill. Resultatet kan tolkas utifrån att elever som deltar mer frekvent 

ser helheten av deltagande som viktigt och att de anser att det finns flera faktorer som 

påverkar deras intresse och motivation för ämnet. De drivs mer av en inre motivation i sitt 

deltagande men lyfter även fram faktorer som rör den sociala delen vilket är ett tecken på att 

de påverkas av aspekter runtom. De elever som inte deltar anser inte att läraren har lika stor 

roll i sin påverkan på deltagande. Det kan bero på att relationen mellan elev-lärare inte har 

skapats, då närvaron är låg, men också att den yttre motivationen driver deras deltagande i 

högre grad.  

 

Den optimala bilden är att alla elever uppnår en inre motivation i sitt deltagande till ämnet 

idrott och hälsa, dock kan oavsett om elever drivs av inre eller yttre motivation, bör vikten av 

deltagande stå i fokus, oavsett vilken motivation eleverna drivs av. Att erhålla ett betyg i 

kursen kan ses som tillräcklig motivation för att delta på lektioner, kontra att inte delta alls. 

Det är av vikt att idrottslärare tar elevens sammanhang i beaktning och visar förståelse för 

den. Alla elever kan inte tycka att idrott och hälsa är det roligaste ämnet utan vår strävan ska 

vara av mer långsiktigt karaktär, där vi förmedlar en motionskultur. För att uppnå visad 

förståelse måste det råda ett öppet klimat där kommunikation får stor plats. Den effektiva 

kommunikationen bygger förmågan att: 1) kunna ge positiv respons, 2) kunna förmedla 

erkännande, 3) kunna visa empati, 4) kunna lyssna på andra, 5) kunna öppna sig på ett sätt 

som passar situationen, 6) kunna bedöma situationen rätt, och 7) kunna styra och använda 

icke-verbalt beteende (Hassmén, P, Hassmén, N & Plate, 2003, s.243). Det vilar ett ansvar på 

både elev och lärare att denna kommunikation kan råda, men störst är ansvaret hos läraren. 
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4.1.4 Analys 

Det som framkommer utifrån resultatet är att elever som frekvent deltar drivs mer av en inre 

motivation kontra de som inte deltar. Det kan bero på att intresset för ämnet är större och att 

man eftersöker en positiv sinnesupplevelse. Ceci´c Erpic (2013, s.4-5) beskriver Self-

determination teorins koncept utifrån de grundläggande behov som ska tillfredsställas för att 

uppnå maximal motivation. Behovet att få vara med att bestämma som elev och ges 

valmöjligheter ses som ett behov. Få uppleva en tillit till sin egen förmåga och bli stärkt i att 

kunna utföra och hantera olika aktiviteter är ett annat och det sista behovet handlar om att få 

möjlighet att ingå i relationer med andra människor. Lärarens roll framhävs i förhållande till 

att elever ska kunna erfara Self-determination motivation i ämnet genom att deras behov i att 

känna sig kompetenta tillgodoses, vikten av att få möjlighet till att påverka och få 

valmöjligheter samt erhålla sociala kontakter i gruppen.  Om dessa tre behov tillfredsställs 

inverkar det på en individs motivation menar Ceci´c Erpic (2013, s.5). Det innebär att läraren 

kan både direkt och indirekt påverka elevers motivation till deltagande om vi utgår från att 

man tillgodoser eleverna med dessa grundläggande behov samt strävar efter att varje individ 

ska uppleva inre motivation till att delta i ämnet idrott och hälsa.  

 

4.2 Kritisk värdering 

Den metod som delvis används är enkät och den ser jag som en relevant metod, då den 

belyser undersökningsområdet och är passande till syftet med studien och till de 

forskningsfrågor som skulle besvaras. Studien tar stöd av en kvantitativ insamlingsmetod, då 

den ska bidra till en mer bredare uppfattning kring undersökningsområdet. Enkätens frågor är 

utformade dels så att det ges en procentangivelse, samt en djupare beskrivning i form av 

kommentarer.  

 

Studien kompletterades med intervjuer då syftet var att få kunskap om 

undersökningspersonens livsvärld, och ge studiens resultat en mer djupare beskrivning 

(Olsson & Sörensen, 2011, s.130). Samtidigt som intervjun ska belysa om det råder en 

skillnad mellan elever som deltar, respektive elever som inte deltar. Användandet av intervju 

som metod medför att det alltid finns en risk med att aktörerna visar upp en konstruerad 

verklighet och en ökad ambitionsnivå då de deltar i en undersökning. Analysen visar dock att 

det framkommer inte enbart positiva attityder till de olika delarna i undersökningen, vilket då 

kan betraktas som att en tillgjord och felaktig beskrivning inte råder bland eleverna. Hade jag 
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utfört samma undersökning igen hade jag använt fler respondenter till intervjuerna för att få 

ett mer representativt utfall.  

 

Ytterligare en synvinkel som kan ha inverkat på resultatet, är min förförståelse kring ämnet 

som sådant och idrottslärares påverkan. Risken i att vilja forcera fram ett resultat som visar på 

idrottslärarens betydelse för deltagande går inte att förbise. 

 

4.3 Slutsats 

Jag anser att min studie svarar till avsikten med undersökningen och att mina forskningsfrågor 

har blivit besvarade utifrån studiens syfte. Studiens resultat bidrar till att visa elevernas 

uppfattning kring varför man deltar respektive inte deltar på idrott och hälsalektionerna och 

resultatet visar på faktorer om lärarens betydande roll för att dels skapa motivation till 

deltagande, men också vikten av att ha ett bra ledarskap under lektionerna. Studiens resultat 

kan komma till användning inom idrottslärarprogrammet och för verksamma idrottslärare.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning  

Forskningsområde innefattar en mindre mängd tidigare forskning, vilket leder till möjligheter 

till vidare forskning. Området ser jag som utvecklingsbart och hänvisar till följande förslag: 

 

• Undersöka om det råder en skillnad på elevers uppfattningar om idrottslärarens 

betydelse för deltagande i förhållande till könstillhörighet.  

• Undersöka hur många gymnasielever i Sverige som deltar i idrott och hälsa för enbart 

betygens skull? 

• Undersöka elevers uppfattning kring åtgärder för att öka dess deltagande i ämnet.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
 
Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning av idrottslärarens betydelse för 

deltagande i ämnet idrott och hälsa och vad som kan påverka elevers motivation till att delta 

på lektionerna. 

 

För att undersöka syftet har jag valt att ställa följande forskningsfrågor: 

• Vad är det som gör att elever inte deltar, samt deltar på idrottslektionerna? 

• Har läraren betydelse gällande elevers deltagande i ämnet, och hur uttrycks den 

betydelsen? 

• Är lärarens ledarstil viktig för elevernas deltagandet? 

• Är det skillnad på uppfattningen om idrottslärans betydelse för deltagande utifrån 

elever som inte deltar kontra elever som deltar? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Ledarskap, motivation, Classroom managment, ledarstil, deltagande i idrott och hälsa 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar, uppsatser.se, svenskidrotts forskning, Högskolan 
Väst bibliotekskatalog 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Physical education and motivation, Svensk idrottsforskning 
  

Kommentarer 
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Bilaga 2 

Enkät 
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https://sv.surveymonkey.com/r/DKPNVFB 
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Bilaga 3 

Scenarier i idrottssalen med olika ledarstilar 
 

Demokratisk ledare  

 

Du kommer till lektionen och idrottsläraren har delvis planerat lektionsinnehållet, och ni som 

klass får vara med och bestämma innehållet. Ni får tycka till om vad ni ska göra och hur ni 

ska göra det. Läraren lyssnar på era åsikter.  

 

Diktatorisk ledare 

 

Du kommer till lektionen och idrottsläraren har planerat allt, klassen får inte bestämma kring 

det men kan påverka med några synpunkter. Läraren bedriver undervisningen på det viset som 

han/hon tycker är mest lämpligt och era åsikter blir inte så viktiga.  Det är ordning och reda på 

den här lektionen och läraren har bra koll på det ni ska göra.  

 

Låt gå ledare 

 

Ni kommer till lektionen och den är inte planerad alls utan ni får helt och hållet bestämma vad 

ni vill göra och på vilket sätt. Läraren lyssnar enbart på era åsikter och bestämmer ingenting. 

Det som är viktigt är att ni får vara kreativa och komma på idéer vad som kan göras.  
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Bilaga 4 

Djupintervju 

 
Deltar du/deltar inte på idrottslektionerna? Vad är det som gör att du deltar/ inte 

deltar? 

 

Kan idrottsläraren påverka om du vill vara med på idrotten? På vilket sätt? 

 

Kan idrottsläraren påverka din motivation till att delta? 

 

Har idrottsläraren en viktig roll i undervisningen? På vilket sätt?  

 

Påverkar lärarens sätt hur man lär ut om man vill delta? 

 

Vilken ledarstil tycker du är mest lämplig att använda? (Beskriv dem och 

kombination. ) 

 

Är det viktigt att ha en bra relation till sin idrottslärare? Varför? 

 

Är det viktigt att känna sig sedd på idrottslektionerna? Utveckla hur du tänker? 

 

Vilka egenskaper ser du som viktigast hos en idrottslärare för att du som elev 

ska vilja vara med på idrottslektionerna? 
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Bilaga 5 

 

Detta mail gick ut till de elever som blev intervjuade: 

 
Hej 

Jag utför en studie som handlar om elevers deltagande i idrott och hälsa. Jag vill undersöka 

vad det är som gör att elever väljer att delta, eller inte delta på lektionerna. Skulle du vilja 

ställa upp på en intervju kring det? Frågorna som jag kommer att ställa är kring DIN 

uppfattning om olika vinklar till varför man deltar eller och det är viktigt för mig att du vet att 

det du säger i intervjun kommer att syfta till min undersökning och har inget med skolan att 

göra.  

 

Skulle du vilja ställa upp, så får du gärna svara så att jag vet så vi kan boka in en tid.  

 

Tack på förhand! 

 

Erika Karlsson 

 

 


