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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka motivationen till ämnet idrott och hälsa ur ett 

motivations- och genusperspektiv hos årkurs 9:e elever.  

 

o Vad är det som motiverar elever i år 9 att delta på idrott och hälsa lektionerna? 

o Vad är det som gör att en del elever är omotiverade till idrotten? 

o Skiljer sig flickor och pojkars svar åt vad gäller motivation till att delta på 
idrottslektionerna? 

 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ metod. Åtta elever i år 9 på en skola som ligger en bit utanför 

Katrineholm intervjuades.  

 

Resultat 

Bearbetningen och analysen av intervjuerna visade att de motiverade eleverna i årskurs nio 

blir motiverade genom att de tycker att aktiviteten är rolig och att de kände glädje i det de 

gjorde. Resultatet visar också att lite mer elevinflytande skulle kunna få de omotiverade 

eleverna att bli mer motiverade. Resultatet visade på att det fanns skillnader i pojkars och 

flickors svar gällande motivation. En del av pojkarnas motivation till att gå på 

idrottslektionerna var deras egenvärde. Två andra tyckte det var betyg d.v.s. 

investeringsvärdet som motiverade de. Flickorna tyckte det främst var investeringsvärdet som 

gjorde att de deltog på idrottslektionerna. Men de upplevde de inte genom betyget utan att det 

var investeringsvärdet i att främja kropp och hälsa som gjorde att de deltog.  

 

Slutsats 

I min studie framkommer det motivationsfaktorer som får eleverna till att bli motiverade. 

Dessa faktorer visar på vad som är viktigt för att kunna behålla motivationen hos elever som 

har ett egenvärde eller ett investeringsvärde. Samt vad som är betydande för att skapa 

motivation hos de omotiverade eleverna. 

 

Nyckelord 

De centrala orden för min uppsats är: genus, inställning, flickor, pojkar och motivation. 
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1 Inledning 
Jag valde att göra denna studie för att jag under min VFU (verksamhets förlagda utbildning) 

fått uppleva att många elever deltar på idrotten för att de tycker att det är roligt medan vissa 

elever försöker komma med så många undanflykter som möjligt för att slippa delta. Hur 

kommer det sig att det är så? är det flickorna som försöker hålla sig undan på idrottslektioner i 

större utsträckning än vad pojkarna gör? 

 

I denna studie har avsikten varit att ta reda på vad det är som gör att eleverna i åk 9 ur ett 

genusperspektiv vill vara med på idrottslektionerna, vad som skulle kunna få de omotiverade 

eleverna att delta. Den andra anledningen till varför jag har valt att göra denna studie är för att 

jag tagit till mig av att ohälsotalen i Sverige på överviktiga och allt mer stillasittande barn 

ökar drastiskt. Jag tror att en bra grund och positiva erfarenheter av idrott kan öka chansen för 

ett fortsatt aktivt liv. Detta att barn blir allt fetare tar också Annika Janson och Pernilla 

Danielson (2003, s 13) upp om sin bok Överviktiga barn. Var fjärde eller var femte tioåring är 

överviktig i Sverige. Andelen riktigt feta barn ökar mest enligt författarna.  

 

I Läroplanen för idrott och hälsa står det att undervisningen i idrott och hälsa ska syfta till att 

” […] intresse för att vara fysiskt aktiva […]” (Lpo11 2011 s, 51). Som blivande pedagog är 

det viktigt för mig att arbeta på ett sätt som får eleverna att bli mer intresserade för att vara 

fysiskt aktiva och att det bidrar till att de får ett livslångt intresse för att vara fysiskt aktiva. 

Om jag som pedagog redan vet vad som gör att eleverna är omotiverade eller motiverade till 

deltagande blir det mycket lättare för mig att få med alla i undervisningen.  

 

Gunnar Ågren (2003, s 14) skriver att betydelsen av fysisk aktivitet är stor när det gäller att 

förebygga sjukdomar. En rad olika sjukdomar kan påverkas av kroppslig rörelse. Han skriver 

också att man ska vara mån om den fysiska aktiviteten som finns i skolan och att idrotten i 

skolan ska syfta till att utveckla nya metoder som gör att alla barn blir delaktiga under 

lektionstiden.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för forskning gällande inställning till och motivation för idrott och 

hälsa samt forskning som rör kvinnligt och manligt inom idrotten som anses relevant för 

denna forskning. Undersökningar som rör elevers inställning till ämnet idrott och hälsa består 

mestadels av rapporter från olika forum. 

2.2 Motivation 

Enligt Jane Meckbach och Suzanne Lundvall är i snitt lika många pojkar som flickor i de 

lägre åldrarna delaktiga i någon slags organiserad idrott på sin fritid. Däremot menar de att 

färre flickar än pojkar är positiva till skolidrotten. De visar att flickor också tenderar att sluta 

med organiserad idrott tidigare än vad pojkarna gör. Ämnets innehåll är uppbyggt kring 

idrottens normalitet, som enligt Meckbach och Lundvall, utgår från en manlig norm 

(Meckbach & Lundvall, 2007, s 18).  

 

Även Håkan Larsson menar att man idag kan se en trend där barn i större utsträckning än 

tidigare ansluter sig till föreningsidrotten. Resultatet av detta blir att barnen i en tidigare ålder 

skaffar sig erfarenheter av föreningsidrotten som sedan påverkar deras upplevelse av 

skolidrotten (Larsson, H, 2007 s 56). Larsson skriver också att undervisningen i skolan ofta är 

anpassad till de mer ”dominanta” eller ”tongivande” eleverna i klassen, som ofta beskrivs som 

pojkar som är aktiva inom föreningsidrotten.  

 

Att försöka få elever att bli motiverade är något som är väldigt vanligt hos läraren, vilket inte 

alltid är det lättaste. Uppdraget läraren har är att bidra med meningsfulla uppgifter som elever 

motiveras till att göra. Motivation kan också enligt Claes Annerstedt komma utifrån att 

eleverna själva lyckas inom den fysiska aktiviteten (Annerstedt, 2007).  

 

För drygt tio år sedan gjorde Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000) intervjuer och 

observationer med sex lärare på mellanstadiet. Undersökningen handlar om hur man ska få 

eleverna att jobba, hitta deras motivation (Carlgren & Marton, 2000, s 34). En av lärarna 

beskriver att de försöker ge eleverna roliga uppgifter, så som stenciler och ibland lekar (a.a. s 

35). En annan lärare uttrycker precis samma sak. Att eleverna ska uppleva det som de gör som 

roligt och samtidigt intressant (a.a. s 46).   
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I ett tidigare examensarbete som heter ”idrott suger” av Anna Ericson och Jonas Elofsson 

(2007) undersöker de vad som skulle kunna ligga till grund för att vissa elever är omotiverade 

till idrott och hälsa. En anledning var att det var alldeles för mycket bollsporter i 

undervisningen. En sak som framgår i resultatet är att eleverna skulle bli mer motiverade om 

de själva fick vara med och bestämma. De vill ha mer inflytande i undervisningen för att 

kunna bli mer motiverade (Ericson & Elofson, 2007, s 24-30)  

 

2.3 Genus- kvinnligt och manligt inom idrotten 

De kollektiva föreställningarna som enligt Birgitta Fagrell (2002, s 166) finns om manligt och 

kvinnligt styr vardagen för både män och kvinnor, mer än vad vi kanske tror. 

Föreställningarna om manligt och kvinnligt finns inte bara i huvudet på oss utan existerar 

också i våra celler. När ett beteende blivit förkroppsligat handlar vi automatiskt utan att 

fundera över vad vi gjort och uppfattar dessa handlingar som något helt naturligt. 

Personifierad kvinnlighet och manlighet uppfattas av många som något som är givet, det sitter 

i våra gener. Föreställningarna som vi har om manligt och kvinnligt formar våra mentala 

bilder om hur kvinnor och män ska bete sig. Man uppfattas som normal av sin omgivning. 

Gemensamma uppfattningar som har skapats både socialt och kulturellt om kvinnligt och 

manligt kallas av forskare för kön eller genus. Dessa begrepp är relaterade till normer, 

attityder, symboler och strukturer som är sammankopplade med kvinnor och män (a.a. s. 166). 

Det kan enligt mig vara lättare för pojkar att hitta sin motivation till ämnet idrott och hälsa än 

vad det är för flickor. Flickor kan ha det tuffare, för att de genom tiderna alltid funnits olika 

negativa åsikter om flickors idrottande. 

 

Linggymnastiken var något som lade grunden för den svenska gymnastiken på 1800-talet. 

Den utmärktes genom stackattoartade rörelser som tillämpades genom stränga kommandon. 

Linggymnastik knöt ihop manligheten med hälsa och estetik. För en bildad man uteslöt inte 

intellektuell och fysisk bildning varandra. Hälsa och estetik var alltså inte, till skillnad från 

idag, något som kopplades ihop med kvinnlighet (Larsson, 2002, s 193). 

Pojkarna hade mer muskler än flickorna, men flickorna var smidigare. Kvinnorna hade 

begåvning när det gällde kroppsliga rörelsemönster, sådana rörelser som skulle utföras 

långsamt och med en balans var de duktigare än männen på. Bristerna i förhållande till 

mannen var deras svaghet och långsamhet. Hela Linggymnastiken kretsade kring män och var 

konstruerad för män (Ljunggren, 1999, s.155-156). Med denna litteratur vill jag påvisa att 
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Linggymnastiken visar att männen har det lättare att bli motiverade till idrott. Idrott och hälsa-

lektionerna är fortfarande konstruerade för pojkar. Den riktar sig mer mot pojkarna, Vilket 

också kan ses vara ett exempel på att det skulle kunna vara lättare att motivera pojkar än 

flickor.  

 

Fagrell (2002, s 175-177) beskriver i sitt kapitel i boken Pedagogiska perspektiv på idrott om 

hur barn förhåller sig till kvinnligt och manligt. Barnen i studien fick berätta vad de ansåg 

som kvinnligt och manligt inom idrotten och vad de själva trodde att det andra könet tyckte 

om för idrotter. Barnen beskriver idrott som något där pojkar och flickor ska vara separerade. 

När de sedan pratar om leken, då kan man vara tillsammans. Att idrotten är könssegregerad är 

naturligt för barnen. Könsmärkningen av vissa idrotter framkommer mycket då barnen uttalar 

sig om vilka idrottsaktiviteter som de själva vill ägna sin tid åt, eller aktiviteter som de tror att 

andra flickor eller pojkar vill ägna sig åt. De aktiviteter som flickorna ville ägna sin tid blev 

ridning, konståkning och simning. Pojkfavoriterna blev fotboll, ishockey och bordtennis. De 

aktiviteter som inte blev något val hos pojkarna blev balett och konståkning och hos flickorna 

blev det ishockey, fäktning, rally och skytte. Barnen följer alltså de traditionella 

uppfattningarna  -som t.ex. skulle kunna ha att göra med linggymnastiken 

manlighetsdominans-  om vad som är passande idrotter för flickor och pojkar. Det var mycket 

tydligt att barnen förknippade vissa idrotter som mer lämpliga för pojkar och andra mer 

lämpade för flickor. Samma mönster framkom när de själva fick gissa vilken idrott det 

motsatta könet skulle välja (a.a. s 178).  

 

Motståndet mot kvinnors deltagande i de olympiska spelen och idrottande överhuvudtaget, 

har varit sträng och inte bara från Pierre de Coubertin, (som år 1902 uppgav att kvinnlig idrott 

är mot all naturens lag) utan också från samhället i allmänhet. Trots att kvinnor har deltagit i 

idrott inom idrottsföreningar och tävlingar, för mer än hundra år sedan, är idrotten fortfarande, 

enligt Koivula (1999), klassad som en manlig aktivitet. Idrotten är en levande arenan för den 

stora kraften av manlighet (a.a. s. 25).  

 

2.4 Flickor och pojkar 

De fysiologiska skillnaderna mellan pojkar och flickor fram till puberteten är enligt Claes 

Annerstedt (1984) inte alls speciellt stora. Båda könens muskelmassa samt 

syreupptagningsförmåga är nästan helt lika under denna tid. Det är först under och efter 
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puberteten som skillnaderna mellan könen ökar.  Kvinnor är oftast mindre och har mer 

underhudsfett och mindre muskelmassa än vad männen har. Annerstedt menar också att det är 

helt ointressant att kvinnor har en mindre muskelkapacitet än män. Han anser att varje 

prestation måste ses var för sig och att man därför inte har någon anledning att jämföra den 

kvinnliga prestationen men mannens.  (a.a. 1984, s 207-208)  

 

2.5 Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa  

År 2003 kom en ämnesrapport i idrott och hälsa som var framtagen av Nationellt centrum för 

främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom i samverkan med Örebro Universitet 

(Eriksson et al, 2003, s 3). En del av ämnesrapporten tar upp elevers perspektiv på idrott och 

hälsa. Vad de t.ex. har lärt sig, inställningen till ämnet, om bedömning och om påverkan, 

inflytande, samverkan och deltagandet samt några frågor om hälsa och levnadsvanor. I 

undersökningen deltog 107 flickor och 106 pojkar från årskurs 9. Ämnesrapporten visar att 37 

% av flickorna och 62 % av pojkarna instämmer helt på att ämnet Idrott och hälsa är 

intressant. 23 % av flickorna och 17 % av pojkarna deltar enbart på idrott och hälsa 

lektionerna för att få betyg.  39 % flickor samt 56 % pojkar tycker att det läggs för lite tid på 

idrott och hälsa i skolan. (Eriksson et al,2003, s 30).   

 

I Svensk idrottsforskning framförde Karin Redelius (2004, s 1-2) en delstudie ur projektet 

Skola, idrott och hälsa. Projektet utgick från tre studier beträffande barns och ungdomars 

fysiska aktivitet i både skolan och på fritiden. Hela studien omfattade ungefär 2000 elever i 

årkurserna tre, sex och nio från olika skolan runtom i landet 

Beroende på hur eleverna i år 9 svarade på sex frågor rörande deras inställning till ämnet 

idrott och hälsa blev de indelade i tre olika grupper; positivt inställda, neutralt inställda samt 

negativt inställda. De elever som ”benämns positivt inställda anser i hög grad att 1) idrott och 

hälsa borde utökas tidsmässigt, 2) ämnet är lika viktigt eller viktigare än andra ämnen och 3) 

att det är roligt. De anser inte 4) att ämnet borde vara frivilligt, 5) de vill inte slippa delta och 

6) de tycker inte illa om att byta om eller duscha”(Redelius, 2004 s.2). De negativt inställda 

eleverna svarade i motsats till de positiva eleverna. De ansåg att ämnet inte var viktigt, att det 

inte borde utökas tidsmässigt samt att det inte var roligt. Det var 347 flickor som ingick i 

studien och 33% var positiva, 41% var neutrala till ämnet samt 73% var negativa. Av de 330 

pojkar som deltog var 46% var positiva, 38% var mer neutrala till ämnet och 11% var 

negativa till ämnet. . De material som Redelius presenterade sig av i sin artikel var enkäter 
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som elever i år nio svarade på och intervjuer med 40 fysiskt aktiva respektive inaktiva elever i 

årskurs åtta. 

 

2.6 Känsla av sammanhang - KASAM  

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som formades av Aaron Antonovsky. 

Kasam innehåller tre stycken komponenter. Dessa är begriplighet (kognitiv komponent), 

hanterbarhet (handlingskomponent) och meningsfullhet. Om man ska förklara dessa 

komponenter kan man säga att den kognitiva komponenten är ens förmåga att bedöma, förstå 

samband och hur man ska handla i nästa situation. Handlingskomponenten är ens kraft, 

resurser, relationer och ens coping, det beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda 

och svåra situationer. Meningsfullhet skulle också kunna ses som en motivationskomponent, 

som är ens livsmål, glädje investering. Denna komponent är även den viktigaste enligt 

Antonovsky.  Han menar att den är väldigt kopplad till självkänsla och självförtroende. Om 

man har en hög kasam så främjar det hälsan enligt Antonovsky. Har man däremot en låg 

kasam så förhindrar det hälsan (Antonovsky, 2005).  

 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie var att undersöka motivationen till ämnet idrott och hälsa ur ett 

genusperspektiv hos årkurs 9:e elever.  

 

Frågeställningar 

o Vad är det som motiverar elever i årskurs 9 att delta på idrott och hälsa lektionerna? 

o Vad är det som gör att en del elever är omotiverade till idrotten? 

o Skiljer sig flickor och pojkars svar åt vad gäller motivation till att delta på 

idrottslektionerna? 

 

 

4. Teoretiskt perspektiv 
I denna undersökning har jag valt att använda mig utav två teoretisk utgångspunkter.  
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Det ena är genus, där jag har valt utgå från Robert W Connells (2008) genusteori om 

hegemonisk maskulinitet. Jag kommer även använda mig utav Håkan Larsson teori om de två 

motivationsfaktorerna egenvärde och investeringsvärde (2007). 

 

Robert W Connells genusteori valde jag för att studien genomsyras av att pojkar/män 

eventuellt har det lättare för att motiveras inom idrotten och Connells genusteori utgår från ett 

manligt perspektiv.  
 

4.2 Genusteori 

När Connell (2002, s. 80-89) pratar om genus utgår han från ett manligt perspektiv. Connell 

förklarar genussystemet som fyra olika dimensioner. De fyra olika dimensionerna är makt -, 

produktions -, känslomässiga - och symboliska relationer.  

 

Hegemoni är ett begrepp som Connell använder sig av. Hegemoni pekar på den kulturella 

dynamik som finns grupper som kan vara mer dominanta och upprätthålla en ledarroll i 

samhället. Hegemonisk maskulinitet framställer den genuspraktik som står till svars för den 

manliga dominansens befogenheter. Genom detta försäkras män en dominant position i 

samhället medan kvinnorna underordnas (Connell, 2008, s 115) 

 

Den viktigaste dimensionen enligt Connell av dessa fyra är relationen till makt. Relationerna i 

detta fall bygger på kvinnans underordning och mannens dominans i samhället, det kallas 

också patriarkat. Det finns dock undantag i relationen då det finns kvinnliga lärare med 

manliga elever. Dessa undantag från patriarkatet innebar svårigheter för ett upprätthållande av 

den manliga dominansen som fanns i samhället. Connell menar att detta blir ett 

legitimitetsproblem för maskuliniteten (a.a. s 111). 

 

Mannen har även dominansen inom den ekonomiska produktionen. Det är oftast männen som 

styr de större bolagen och de stora privata förmögenheterna. Det är ingen tillfällighet att det är 

på det viset menar Connell. Detta är en del av den sociala konstruktionen av maskuliniteten 

(a.a. s 112). 

 

Connell använder ytterligare ett begrepp, produktionsrelationer. Med det menar Connell att en 

del sysslor utförs av män och en del av kvinnor. Genusskillnaderna i val av yrke är inte det 
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enda inslag i den genusstrukturerade arbetsfördelningen inom det moderna västerländska 

samhället. Klyftan är större mellan yrkesarbete, d.v.s. avlönat arbete och produktion för 

marknaden och hemarbete. Oavsett hur många kvinnor som ingår i den ekonomiska sfären 

klassas den som en mansvärld, medan hemmet är mer av en kvinnovärld (a.a. s 84). 

 

För hundra år sedan gjordes det möjligt att se att känslolivet hade betydelse för människan. 

Connell beskriver hur det omedvetna förser våra uppfattningar om andra människor med 

negativa och positiva känslomässiga laddningar. De känslomässiga relationerna är en viktigt 

del inom genus. Detta hänger ofta ihop med maktförhållandena och uppdelningen av arbetet 

som t.ex. mor- och fadersrollerna  (a.a. s 86). 

 

Connell menar att samhället är en värld av betydelse och innebörd. Specifika sociala intressen 

bärs upp av de kulturella systemen, och deras framväxt sker genom historiskt speciella 

levnadssätt, som också gäller innebörden av genus. När vi pratar om en kvinna eller man 

hänvisas vi automatiskt till ett stort system med tolkningar och förutsättningar som har lagts 

samman under all kulturs historia (a.a. s 89). 

 

4.3 Motivation 

Håkan Larsson (2007) beskriver två typer av motivationsfaktorer till varför barn idrottar i 

boken Idrottsdidaktiska utmaningar. Dels beskriver han egenvärde, som är en slags inre 

motivation till att genomföra en aktivitet. Eleven kan t.ex. tycka att någonting är roligt och 

njuter av att utöva aktiviteten. Om idrotten sägs vara rolig av barn, är den bara rolig. De 

motiverar inte att den ska vara bra på något annat vis, utan den är bara rolig (Larsson, årtal, s) 

 

Den andra varianten är en slags yttre motivation där en person i första hand drivs av 

någonting som han eller hon inte får ut någonting av just nu utan det kan istället ses som en 

slags ”investering för framtiden”, investeringsvärde. Ett exempel på detta kan t.ex. vara att 

personen i fråga vill få en bättre hälsa, vinna en turnering, prispengar, eller få bättre fysisk 

status (a.a. s 59) ”Men helt säkert är att sådant som subjektivt sett upplevs som meningsfullt 

fungerar starkt motivationsskapande”(a.a. s 59).  

 

Larsson menar också att en yttre motivation kan vara att någon vill bli bra inom den idrotten 

som de håller på med. Vissa ser det inte alls på det viset, de anser att om man blir bättre inom 
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sin idrott blir den bara roligare eller mera meningsfull. En annan viktig del att beakta som 

idrottslärare och som sannolikt påverkar elevernas motivation på lektionerna menar Larsson 

finns i idrottens praktiker, som han beskriver som elevernas olika upplevelser av samma 

utförda aktivitet (a.a. s 61). 

5. Metod 
Här nedan kommer jag beskriva hur jag gått tillväga i undersökningen samt vilken metod jag 

har använt mig av, mitt urval, etiska aspekter och reliabilitet och validitet. 

5.1 Val av metod  

I undersökningen har jag använt mig av en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer 

med eleverna. I Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 17) talar de om att man ska 

förstå världen från den intervjuade personens synvinkel. Jag använde mig av en 

halvstrukturerad intervjumetod (se bilaga 3). Fördelen med att använda sig av en kvalitativ 

metod är att den intervjuade personen får mer utrymme att svara på frågorna, som i förväg 

redan är bestämda. Genom att man gör en halvstrukturerad intervjumetod kan man även ändra 

ordningsföljden på frågorna (Kvale, 1997). Jag tyckte att denna metod skulle passa bäst då jag 

ville, ur elevernas perspektiv, höra vad som motiverade dem till att delta på idrott och hälsa 

lektionerna, ur ett genus – och motivationsperspektiv. Intervjuerna gav mig, under en två 

veckorsperiod möjligheten att få svar på mina frågor som handlade om vad de tyckte var 

roligt på idrotten och vad som fick de att vilja delta. 

 

5.2 Urval 
I min undersökning vände jag mig till elever i årskurs 9 på en skola som ligger utanför 

Katrineholm. Anledningen att jag valde dessa elever var för att jag tidigare varit på denna 

skola och haft min VFU .Jag gjorde alltså ett bekvämlighetsurval. Med det menas att jag 

gjorde mitt val utifrån geografisk tillgänglighet och att jag sedan tidigare hade varit i kontakt 

med skolan. Skolan som jag gjorde undersökningen på har ca 40 elever som går i årskurs 9. 

Jag valde att använda mig av fyra flickor och fyra pojkar. I undersökning hade jag en 

möjlighet bland flickorna att välja vilka jag ville intervjua. Jag valde två flickor som jag visste 

tyckte om idrott och två som jag var lite mer osäker på. Bland pojkarna hade jag inte samma 

möjlighet att välja, vilket berodde på att jag bara fick tillbaka fyra lappar med godkännande 

av föräldrar av alla jag lämnat ut.   
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5.3 Genomförande 

Innan jag tog kontakt med eleverna lämnade jag ut lappar till mentorerna som de sedan 

lämnade ut till eleverna, för att jag skulle få ett godkännande att intervjua eleverna. När jag 

från föräldrarna hade fått tillbaka några lappar tog jag kontakt med de eleverna som jag ville 

intervjua och frågade om de ville delta i min undersökning. De två första eleverna som jag 

frågade, ville tyvärr inte delta i undersökningen så då fick jag fråga två nya. Tid och plast 

bestämdes om eleven ville delta i undersökningen. För att få tillförlitlighet vid intervjun valde 

jag att göra intervjuerna i enskilda rum där varken eleverna eller jag skulle kunna bli störda av 

saker som hände runt omkring oss. Tre av intervjuerna genomfördes i ett grupprum som finns 

på skolan. De fem andra genomfördes i ett av skolans klassrum. Innan jag genomförde 

intervjuerna gav jag intervjupersonen en så kallad orientering. Med det menas att jag 

berättade lite kort om syftet med min intervju och varför jag använde mig av min mobil som 

en bandspelare (Kvale, 2007, s 120). Beroende på hur intervjupersonen (eleven) svarade på 

frågorna fick jag använda mig av olika slags följdfrågor. Avslutningsvis fick eleverna 

komplettera sina svar om de kände att det var någon som de kommit på under intervjuns gång. 

Intervjuerna tog ca 10 minuter. Intervjuerna gjordes en och en.  

 

5.4 Databearbetning 

Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att beskriva och tolka de teman som 

framkommer i intervjupersonens livsvärld (Kvale 1997, s 170). För att få en bättre överblick 

på materialet som jag hade samlat in valde jag att skriva ut intervjuerna ordagrant på datorn, 

för att sedan skriva ut dem i pappersform. Genom att jag gjorde det kunde jag sedan dela upp 

det eleverna hade sagt i olika teman och kategorier, för att på så vis kunna se likheter och 

skillnader. De meningsfulla styckena som fanns i intervjuerna och som var användbara i 

förhållande till syftet användes för att skapa kategorier. Intervjuerna innehöll citat som jag 

skulle använda mig av för att stärka mitt resultat.  

 

5.6 Tillförlitlighetsfrågor 

Innan jag gick ut och gjorde intervjuerna med eleverna i årkurs 9 gjorde jag en så kallad 

pilotundersökning , i träningssyfte, för att undvika att frågorna kunde missförstås. Samtidigt 
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bidrog detta till att höja trovärdigheten och rimligheten i undersökningen. Detta gjorde jag 

med två av mina klasskamrater, som då fick spela att de var elever i årskurs nio. En som inte 

alls tyckte om idrott och den andra skulle tycka att det var jätteroligt (Kvale, 1997, s 137). 

Efter att denna pilotundersökning gjorts, var jag tvungen att ändra lite i frågorna eftersom de 

inte hade uppfattat en del av frågorna som jag ville att de skulle uppfattas. Intervjuerna som 

gjordes spelades som jag tidigare nämnt in på min mobil för att senare kunna gå tillbaka och 

se så jag inte missa något i svaren. Genom att uppnå en viss tillförlitlighet i undersökningen 

använde jag mig utav olika rum för att göra intervjuerna.  

 

5.7 Etiska aspekter 

I undersökningen med dessa elever har jag ett ansvar att följa de etiska reglerna. För att kunna 

följa dessa etiska regler följde jag de forskningsetiska principerna som är uppbyggda på fyra 

huvudkrav: information-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2008) 

 

I undersökningen tog jag kontakt med de personerna som jag ville göra intervjuerna med. Jag 

förklarade för eleverna vem jag var samt vad syftet med min intervju var, att det var helt 

frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta intervjun och gå därifrån när som helst. De 

kunde även välja att inte svara på någon fråga om de inte ville. Trots att mina intervjufrågor 

inte var av speciellt känslig karaktär och eftersom eleverna var under 15 år valde jag att lämna 

ut en lapp om samtycke från målsman.  

 

Under intervjuerna använde jag mig av min mobil som en slags bandspelare. Inför varje 

intervju frågade jag eleverna om det var okej om jag spelade in intervjuerna. Alla gav mig ett 

godkännande. Alla åtta elever svarade på samtliga frågor som jag ställde.Vid inspelandet av 

intervjutillfällen används inga namn, varken vid renskrivande av intervjuerna heller. I 

resultatet har jag använt mig av namn som är påhittade. Detta för att göra texten lite 

trevligare, istället för att ha skrivit pojke 1 och flicka 1 etc. Dessa namn är alltså inte 

elevernas riktiga namn.  
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6. Resultat 
Här nedan presenteras resultaten från intervjuundersökningen. Resultaten redovisas förklaras 

och utgår ifrån syftets frågeställningar. Svaren på vad som motiverar har jag delat upp i olika 

teman som jag fann i intervjusvaren. Temana är; Motiverade elever samt omotiverade elever, 

positiv- samt negativ respons, skillnad i inställning samt skillnad i motivationstyp. 

 

6.1 Motivationsfaktorer till att eleverna deltar på idrottslektionerna 

Nedan beskrivs de motivationsfaktorer som var betydande för elevernas motivation. 

 

6.1.1 Motiverade elever 

Intervjuundersökningen visar att den största motivationsfaktorn som gör att eleverna deltar på 

idrott och hälsa lektionerna är att de upplever att de har roligt. Att aktiviteterna som de deltar i 

är roliga. Enligt de flesta av eleverna i studien, det vill säga sex av åtta elever tycker att 

idrotten motiverar dem. En elev uttrycker sig på så vis att idrott är roligt för att man får röra 

på sig och kan strunta i alla andra jobbiga ämnen som matematik och så. En annan elev 

berättar att idrott är roligt och att man inte behöver sitta still som på de andra ämnena.  

 

Olivia: ”Det är roligt med idrott, jag gillar att träna och röra på mig.” 

 

Martin: ”För att det är roligt, man får röra sig och sen sitter man still så himla mycket på de 

andra lektionerna så det kan vara skönt att få röra på sig lite ibland. ” 

 

Pelle: ”ehh, för det är kul och man blir glad när man får röra på sig […]”. 

 

En av flickorna som deltog i undersökning tyckte att idrott och hälsa lektionerna var bra för 

att få en bättre kropp och hälsa. Hon ansåg att det var bra för dem som inte idrottade så 

mycket på fritiden. Samtidigt tyckte hon att det var viktigt med betyget. Hon ville ha ett högt 

betyg. Det var också två av pojkarna i undersökningen som uttryckte att betyget var en stor 

del till varför de gick på idrottslektionerna. En av pojkarna menade att det var riktigt roligt 

med idrott men att man ville ha ett bra betyg. Om man inte fick ett bra betyg skulle man inte 

vara lika motiverad till att gå på lektionerna.  
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Maria: ”För att det är bra för kroppen att röra på sig, sen är det ju betyget också. Man vill ju 

ha ett bra betyg” 

 

6.1.2 Omotiverade elever 

I undersökningen kom det fram vilka motivationsfaktorer som skulle kunna göra att de elever 

som var någorlunda omotiverade skulle delta mer under idrott och hälsa lektionerna. I denna 

undersökning var det en av flickorna som kände att hon inte var jättemotiverad till idrott men 

ändå lite. Den andra flickan upplevde att hon var omotiverad till idrotten. Hon kände ingen 

lust alls för ämnet. Flickan som inte kände någon lust alls för idrotten upplevde ofta att de 

spelade innebandy eller någon liknande bollsport. Hon berättade också att hon kände att hon 

var dålig inom bollsporter.  

 

Johanna: ” För att vi oftast kör någon slags bollsport och jag suger på det […].” 

 

En annan elev berättar att de nästan aldrig får vara med och bestämma vad de ska göra på 

idrotten och att det påverkar henne.  Samma elev uttrycker samtidigt att de har en lektion då 

det är pojkarnas val och en då det är flickornas dag.  

 

Caroline: ” Nej jag tror inte det, eller jo vi har ibland tjejernas val och killarnas val. Men 

aldrig att vi får vara med och bestämma annars. Det är ju ganska tråkigt. Sen är det oftast så 

att när killarna har sitt val så tycker tjejerna att det är tråkigt för det blir oftast typ fotboll 

eller innebandy och då när alla andra tjejer tycker att det är tråkigt då blir man själv likadan 

och inte vill vara med. ” 

 

6.2.1 Mer eller mindre idrott i skolan? 

Här nedan beskrivs elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa. 
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6.2.2 Positiv respons 

Sex av de åtta eleverna som jag gjorde intervjuerna med hade en positiv bild av ämnet idrott 

och hälsa i skolan. När jag ställde frågan om eleven ville ha mer eller mindre idrott i skolan 

uttryckte sig en elev på så vis att han tyckte att det skulle vara mer idrott i skolan för att han 

gillade att röra på sig och att det var en del av hans livsstil. En annan elev tyckte också att 

man skulle ha mer idrott, precis som den förra att det är roligt men samtidigt så tyckte han att 

man inte hann så mycket på den korta tiden.  

 

Pelle: ”Asså mer tycker jag, men det kan räcka med två gånger i veckan men att man får lite 

mer tid på de lektionerna. För man hinner typ bara byta om sen ska man gå och duscha 

igen.” 

 

En annan elev uttrycker att hon också vill ha mer idrott i skolan för hon tycker att det är det 

roligaste ämnet på skolan och att det behövs för så många är lata. En av pojkarna som 

intervjuades tyckte också att det skulle vara mer idrott i skolan. Han upplevde att idrotten var 

som någon slags avkoppling. Inom de andra ämnena i skolan var man tvungen att tänka så 

mycket och det behövdes inte i idrotten, tyckte han.  

 

Maria: ” Mer, för att det är roligt och det behövs. Det är så många som är lata och inte gör 

något på fritiden så det behövs vara mer. 

 

6.2.3 Negativ respons 

Två av de åtta personerna som intervjuades hade en negativ bild av ämnet idrott och hälsa. De 

kände att de inte var speciellt motiverade till ämnet. En av de två flickorna tyckte att det var 

lagom med idrott i skolan, hon upplevde inte att ämnet idrott och hälsa var så roligt.  

 

Johanna- ”Det är nog lagom, jo det är lagom.  

Jag - Varför? 

Johanna- ”För det är inte så roligt. Vi kör oftast något med bollar och där är jag ganska 

dålig och då är det pinsamt.” 
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6.3 Skillnader i inställning och motivationstyp beroende på kön 

Här nedan beskrivs skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas inställning och 

motivationstyp till ämnet idrott och hälsa. 

 

6.3.1 Skillnad i inställning 

I undersökningen framkom det att det var pojkar än flickor som var positiva till ämnet. Det 

var två flickor och de fyra pojkarna som var positivt inställda till ämnet och två flickor som 

inte var det. En av flickorna som var omotiverade till idrott uttryckte som jag tidigare citerat 

att hon tyckte det var lagom med idrott i skolan medan den andra flickan som också var 

omotiverad tyckte att det bara var tråkigt med idrott, det intresserade inte henne på något vis.  

 

Caroline- ”Det är tråkigt och inge kul. Man blir bara svettig oså.” 

 

Alla fyra pojkarna uttryckte att de upplevde idrott och hälsa som roligt och att de ville ha mer 

tid för ämnet. En av pojkarna tycker det ska vara mer idrott för då kanske det blir mindre tid 

för de andra ämnena i skolan och det vore positivt menar han. En annan pojke berättade för 

mig att idrott var ett av de roligaste ämnena i skolan.  

 

Oskar- ”För att det är roligt och det skolämne som jag tycker bäst om.” 

 

Martin- ” För att det är kul!” 

 

6.3.2 Skillnad i motivationstyp 

Den enda skillnaden jag kunde se i motivationstyp ur intervjuerna med eleverna är att 

flickorna någon enstaka gång nämner att idrotten har betydelse för kroppen och för hälsan.  

De uttrycker samtidigt att de tycker att det är roligt men de lägger ofta till att idrottens syfte är 

att den ska främja kroppen och hälsan.  

Nästan alla flickorna i undersökningen nämnde under intervjun att idrotten är bra för hälsa 

och kropp medan pojkarna knappt nämnde att idrotten hade något mer syfte än att det skulle 

vara roligt. 
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Olivia- ”[…] om man inte skulle röra på sig skulle man få en sämre hälsa och kroppen skulle 

kanske inte orka lika mycket.  

 

Pojkarna uttrycker det inte alls på samma vis. De poängterar att idrotten är rolig och det är 

bara därför de deltar. Som jag tidigare skrev så uttrycker pojkarna aldrig under intervjuerna 

att idrotten är bra för att främja hälsan eller att den har betydelse för kroppen. Pojkarna känner 

att de deltar på idrotten enbart för att de upplever att det är roligt. 

 

Peter ” det är liksom kul, och ett betyg som de andra, men ändå roligare än matte t.e.x.” 

 

7. Metoddiskussion 
Jag anser att valet av att arbeta med intervjuer var alldeles rätt i denna undersökning. Tyvärr 

kan jag såhär i efterhand känna att jag formulerade frågorna lite fel. Frågorna handlar delvis 

om motivation men inte tillräckligt. När jag sedan skulle börja bearbeta och analysera 

intervjuerna kände jag att jag inte hade fått de svaren som jag hade velat ha. Studien resultat 

blev litet tunt. Samtidigt kände jag att jag fick väldigt korta svar av pojkarna i 

undersökningen. Undersökningen har annars gått bra, men det var också lite problem med att 

få tillbaka lapparna om målsmans godkännande.  

 

Anledningen till varför intervjuer valdes var för att jag kände att det var det bästa sättet att ta 

reda på vad det är som får elever i årskurs nio att bli omotiverade samt motiverade. Sedan se 

om det skiljde sig något i svaren beroende på kön.  Jag tycker inte att jag fick det djup som 

intervjuerna kan ge. Detta kan ha berott på att mina frågor var dåligt formulerade och att jag 

intervjuade för få elever. Jag skulle ha kunnat använda mig av några fler elever och kanske 

från årskurs åtta för att se om man fick samma svar där som i nian. Samtidigt fick jag ett 

metodproblem för att jag i mitt urval valde ut två flickor som jag visste tyckte om idrott och 

två som jag var osäker på. Jag skulle istället ha lottat bland flickorna då urvalet bland 

pojkarna inte var valbart. Detta gjorde att min studie blev styrd. Jag hade redan gjort mitt val 

bland flickorna och det gjorde att jag redan visste att jag skulle få en skillnad i inställning. 

Om jag hade gjort om denna undersökning hade jag först lottat vilka pojkar och flickor som 

skulle få delta i undersökningen. Sedan lämnat ut papper för målsmans godkännande till de 

personerna som undersökningen berörde.  
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Observationer hade inte varit ett alternativ då jag hade fått tolka det eleverna visade på och 

under idrottslektionerna. I detta fall ville jag enskilt veta vad eleverna hade att säga om vad 

som motiverar de samt höra vad som skulle kunna få en omotiverad elev till att bli mer 

motiverad. Enkäter var heller ingen metod som jag skulle kunna ha använt mig av. För att få 

ett stärkande resultat genom enkäter är man tvungen att dela ut många enkäter så man får in 

många svar. Denna möjlighet hade inte jag. Skolan där jag var på fanns det bara 40 elever i 

årskurs nio. Om några sedan hade valt att inte delta i undersökningen hade mina resultat blivit 

väldigt svaga. Tiden för undersökningen hade nog heller inte räckt tillför att göra en 

enkätstudie. 

 

Trots det ganska tunna resultatet har jag hittat faktorer som jag dels kunnat knyta till studiens 

litteratur och teorier, dels visar hur man som lärare kan motivera eleverna som är omotiverade 

samt de eleverna som redan har motivationen till ämnet.  

 

8. Diskussion 
Syftet med undersökningen var att undersöka vad som motiverar elever i årskurs nio att delta 

på idrottslektionerna ur ett genus- och motivationsperspektiv. 

 

Genom mina frågeställningar undersöktes vad som motiverar eleverna till att delta på 

idrottslektionerna, samt om det skiljer sig något vad det gäller flickor och pojkars motivation 

till att delta på idrottslektionerna. Eleverna har under intervju tillfällena berättat hur de 

motiveras till att delta på idrottslektionerna samt hur deras inställning till ämnet är. 

Undersökningen har gått bra, men det var lite problem med att få tillbaka lapparna om 

målsmans godkännande. Detta kommer jag b.la att ta upp i metoddiskussionen.  

 

7.1 Motivationsfaktorer till att eleverna deltar på idrottslektionerna 

I boken Lärare av imorgon beskrivs en undersökning som handlar om hur man hittar 

elevernas motivation till att jobba på lektionerna. En av lärarna beskriver att hon försöker ge 

eleverna roliga uppgifter, som de själva tycker är roliga. En annan lärare uttrycker sig på 

nästan precis samma vis, läraren menar att eleverna måste uppleva det som de gör som något 

intressant och samtidigt roligt (Carlgren & Marton, 2000).  
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Det visade även undersökningen i denna studie. För att eleverna ska vilja delta på 

idrottslektionerna spelar upplevelsen en större roll. Eleverna vill känna glädje i det de gör. 

Precis som undersökningen som Carlgren & Marton (2000) gjorde, trodde lärarna i den 

studien att eleverna ville uppleva att det de höll på med skulle vara roligt. En elev berättar att 

han tycker det är roligt med idrott, och att det är det som motiverar de till att vara med på 

idrotten. 

 

Larsson pratar om två motivationsfaktorer som får barn att idrotta. Han pratar om en slags 

inre motivation som han kallar för egenvärde. Egenvärdet är en motivation till att utföra en 

aktivitet (Larsson, 2007) Som resultatet visar tycker två flickor och fyra pojkar att idrotten är 

rolig och de känner en glädje i att få röra sig. Det är också två flickor som känner att de är 

omotiverade till idrott och hälsa lektionerna. Detta talar också Larsson om, han menar att 

eleven kan tycka att en aktivitet är rolig och att han/hon njuter av att hålla på med aktiviteten. 

Man kan alltså se att de motiverade eleverna finner ett slags egenvärde. Det är därför de 

motiveras till att delta på idrottslektionerna. Två av de motiverade eleverna nämner också att 

betyget är en del i deras motivation till att gå på idrottslektionerna. Vad jag kunde se tog inte 

Larsson (2007) upp betyget som en motivationsfaktor. Vad jag skulle kunna se så kan också 

betyget vara en del i elevernas motivation. Betyget skulle alltså kunna ses som en yttre 

motivation där eleven drivs av att få gå på idrottslektionerna för att i slutet av terminen kunna 

få ett bra betyg. Eleverna ser alltså detta som ett investeringsvärde.  

 

De två flickorna som kände att de inte var så motiverade till idrottslektionerna hade olika 

anledningar till varför de var omotiverade. Den ena flickan tyckte de körde alldeles för 

mycket bollsporter på idrott och hälsa lektionerna. Den andra flickan sa att hon tyckte det var 

tråkigt att man aldrig fick vara med och bestämma. Dessa anledningar bidrar till att eleverna 

varken har ett egenvärde eller ett inversteringsvärde i att idrotta. Den ena flickan tycker 

innehållet på lektionerna inte uppfyller det hon tycker är roligt, följden blir att flickan inte har 

något egenvärde. Ericson och Elofson (2007) undersökte också detta i sitt examensarbete och 

fick fram samma sak som denna studies resultat fick fram. Det vill säga att en del elever 

tycker att det ägnas för mycket tid åt bollsporter och att eleverna själva inte har något 

inflytande. Det här problemet som dessa elever uttrycker skulle läraren kunna lösa genom att 

elever får ett större inflytande i undervisningen. Fortfarande måste läraren ha sin 

terminsplanering som utgår ifrån läroplanens kunskapskrav, men att eleverna skulle kunna få 

vara med och bestämma vilka aktiviteter som skulle kunna användas i de olika momenten. En 



19 

 

av flickorna beskrev också att de ofta hade bollsporter inom idrotten. Läraren skulle även här 

säkert kunna använda sig utav andra aktiviteter som inte innehåller bollar för att kunna 

motivera andra elever.  

 

Om läraren skulle använda sig av detta arbetssätt skulle eleverna sannolikt få sina behov 

tillfredsställda och samtidigt skaffa sig ett egenvärde eller ett investeringsvärde på 

idrottslektionerna.  

 

De två flickorna som kände att de var omotiverade till idrott upplevde att de inte var delaktiga 

i utformningen av lektionsinnehållet. Jag tror att om eleverna får vara med och påverka 

lektionsinnehållet, bidrar det till att öka känslan av sammanhang och att det i sin tur påverkar 

hälsan och inställningen till idrotten på ett positivt sätt. Har man en hög kasam, enligt 

Antonovsky (2005) så har man en god hälsa. Antonosvky talar om att meningsfullheten också 

skulle kunna ses som en motivationskomponent som är ens livsmål, glädje och investering. 

Om de två flickorna skulle få vara mer delaktiga i utformning av idrotten tror jag att de skulle 

känna att idrotten blev mera meningsfull. De skulle känna en glädje och en investering av att 

idrotta.  

 

Annerstedt (2007) beskriver i sin bok Att vara lärare av imorgon, att uppdraget som lärare är 

att bidra med meningsfulla uppgifter som eleverna motiveras till att göra. Samtidigt kan 

motivationen också komma ifrån att eleverna lyckas inom den fysiska aktiviteten. Där håller 

jag med Annerstedt (2007). För en av flickorna som kände att hon var ganska omotiverad till 

idrott uttryckte att de ofta körde bollsporter och där var hon inte speciellt duktigt. Tänk då om 

innehållet i undervisningen kunde ändras lite och att hon fick känna att hon lyckades i några 

andra aktiviteter. Då kanske motivationen till bollaktiviteterna så småningom också skulle 

förändras. 

7.2 Mer eller mindre idrott i skolan? 

Sex av de åtta som deltog i undersökningen var positivt inställda till ämnet och ville gärna ha 

mer idrott på schemat. De upplevde att man inte hann så mycket på den korta tiden som 

idrotten var utdelad på. Sex av de åtta som deltog i undersökningen var positivt inställda till 

ämnet och ville gärna ha mer idrott i schemat. De upplevde att man inte hann så mycket på 

den korta tiden som idrotten var utlagd på. Resultatet visade att två flickor som deltog i 

undersökningen upplevde att det var rätt lagom med idrott i skolan för att de upplevde att 
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idrotten var tråkig. Det var två flickor som var positiva till ämnet och till att ha mer idrott i 

skolan. Alla pojkar som ingick i undersökningen hade en positiv bild om idrotten och vill ha 

mer idrott. I en ämnesrapport som gjordes av Eriksson m.fl. (2003) var procentantalet högra 

bland pojkarna när det gällde att det läggs för lite tid på idrott och hälsa i skolan. Intresset för 

ämnet idrott och hälsa var högre bland pojkarna än vad det var hos flickorna och pojkarna 

tycker även att det läggs för lite tid på idrott. Precis detta visar min undersökning. Fast min är 

styrd.  

 

Connell (2002) pratar om genus utifrån ett manligt perspektiv. Han pratar om relationen till 

makt. Relationerna i detta fall bygger på kvinnans underordning och mannens dominans i 

samhället. På den skolan som undersökningen genomfördes var det fler pojkar än flickor som 

ville ha mer idrott i skolan. De var också flera pojkar som var motiverade till idrotten. Med 

detta kan man ana att det finns en dominans bland pojkarna på idrotten och att flickorna 

känner sig underordnade.  

 
Resultaten visar att fler pojkar än flickor motiveras till att delta på idrott- och hälsa 

lektionerna för betygets skull. Detta skulle man kunna tolka, enligt Connells (2008) teori, som 

ett sätt att ytterligare upprätthålla den manliga dominansen i ämnet och även ett sätt för 

pojkarna att placera sig högt i den manliga genushierarkin . Eftersom hegemonin existerar inte 

bara mellan mannen och kvinnan utan även mellan män, skulle jag kunna tänka mig att ett 

högt betyg i idrott och hälsa visar på att man är stark, uthållig och tillräckligt skicklig för att 

klara av kriterierna för ett högt betyg. En pojke som har ett högt betyg skulle kunna betraktas 

som en stark och uthållig man som därmed placeras högt i hierarkin. Connell (2008) menar att 

de heterosexuella männen precis som de homosexuella männen kan placeras längst ner i 

hierarkin. Dessa heterosexuella män är mesar. Pojkar som erhåller ett lågt betyg i idrott och 

hälsa tror jag skulle kunna betraktas som mesar pga. att de inte klarar av kraven för att få ett 

högt betyg. Pojkarna skulle till följd av detta kunna sträva efter ett högt betyg för att komma 

så högt upp i hierarkin som möjligt.  

7.3 Skillnader i inställning och motivationstyp beroende på kön 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan könen när det gäller inställningen till idrott och 

hälsa. Alla pojkarna är positivt inställda till ämnet och vill ha mer idrott. Medan hälften av 

flickorna är positivt inställda och den andra hälften är mindre positivt inställda. Återigen 

skulle hälften av flickornas omotiverade inställning ha att göra med det Connell (2008) pratar 
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om. Att männen har en mer dominans inom samhället och i detta fall att pojkarna har det 

inom idrotten. Flickorna som känner sig omotiverade kanske har en känsla av att de är 

underordnande, sett till när de har bollsporter. Linggymnastiken som Larsson (2007) pratar 

om är uppbyggd utifrån stränga kommandon och är konstruerad för män. Linggymnastikens 

tankar kanske lever kvar lite i dagens skola. På den skolan där undersökningen utfördes var 

det fler pojkar som uppskattade ämnet och på så vis har de det lättare för att bli motiverade. 

Genom att de är mera motiverade har de det lättare för sig att uttrycka det de upplever som 

roligt. Detta kan då medföra att läraren i stort lägger upp lektionerna utefter vad pojkarna 

tycker är roligt, vilket påverkar de flickorna som inte tyckte bollsporter var roligt.  

 

Resultatet visade också att det fanns en skillnad i motivationstyp mellan könen. Alla pojkar 

samt två flickor som deltog i undersökningen hade en inre motivation ett så kallat egenvärde 

till idrottandet, medan två av de flickorna som var omotiverade varken hade ett egenvärde 

eller ett inversteringsvärde.  Sambandet mellan egenvärde och positiv inställning till idrott hör 

ihop. Det vill säga tycker man att idrott och hälsa är roligt har man oftast en positiv inställning 

till ämnet. Medan de eleverna som hade en mindre positiv inställning till ämnet tyckte att 

ämnet var tråkigt. Något som också skiljde sig beroende på kön i motivationstyp var att 

pojkarna tyckte att betyget var som ett investeringsvärde till varför det deltog på 

idrottslektionerna. Medan de flesta av flickorna också pratade om ett investeringsvärde fast i 

syfte att främja kropp och hälsa.  

 

9. Slutsats 

Studiens resultat pekar på viktiga faktorer som jag som pedagog i idrott och hälsa kan ha nytta 

av i min framtida profession. Studien pekar på motivationsfaktorer som är viktiga för att 

eleverna ska känna sig motiverade och samtidigt kunna bevara sin motivation till 

idrottslektionerna. Det framkommer också vilka faktorer som är viktiga för mig som pedagog 

när det gäller de omotiverade eleverna som inte har den positiva inställningen till ämnet. 

Dessa faktorer är en viktig del i pedagogers arbeta för att få de omotiverade eleverna att få en 

positiv inställning till ämnet.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Hej föräldrar! 

 

Jag heter Madelene Berlin och studerar till lärare på Gymnastik och idrottshögskolan i 

Stockholm. Jag håller för tillfället på och skriver ett självständigt arbete som handlar om 

elevers motivation till ämnet idrott och hälsa. För att kunna genomföra denna studie behöver 

jag intervjua några elever i årskurs 9.Syftet med mitt arbete är att ta reda på vad som 

motiverar elever i årskurs 9:e till att delta på idrottslektionerna ur ett genusperspektiv.   

 

Jag kommer noggrant att följa de forskningsetiska reglerna, uppgifterna kommer att behandlas 

anonymt och svaren konfidentiellt. Eleverna bestämmer själva om de vill delta i intervjuerna. 

Efter avslutad kurs när mitt arbete blivit godkänt kommer intervjuerna att förstöras. 

Intervjuerna kommer att ske under veckorna 46-47. 

 

För att ert barn ska kunna delta i min undersökning behöver jag er underskrift. 

 

……………………………………. 

Jag är förälder till: 

 

Om det är några frågor är det bara att höra av sig 

 

Vänliga hälsningar 

Madelene Berlin 

Tel: 070-6928586 

Mail: Madeleneberlin@hotmail.com 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Frågor till elever i åk 9 

 

1. Får ni vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten? 

   Om ja, på vilket sätt, hur då? 

 

2. Känner du att du är delaktig under idrottslektioner? 

Om nej, varför inte? 

Om ja, varför är du delaktig? 

 

3. Är du motiverad till idrott och hälsa?  

Om ja, varför är du motiverad? 

Om nej, vad skulle motivera dig till att vara med på idrotten? 

 

4. Vill du ha mer eller mindre idrott i skolan? Eller är det lagom? 

Varför? 

 

5. Varför deltar du på idrott och hälsa lektionerna? 

 

6. Vad tycker du är roligt i ämnet idrott och hälsa? 

 

7. Vad tycker du är tråkigt i ämnet idrott och hälsa? 

 

8. Hur ska idrottslektionerna vara utformade för att du ska vilja vara med på den? 

 

9.  Är idrott och hälsa lika viktigt som de andra ämnena i skolan? 

 Varför tycker du det? 

 


