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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar och 

vilka faktorer som påverkar elevers deltagande. Vidare undersöks idrottslärares motivationsarbete 

med de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen så att ett bedömningsunderlag kan 

skapas. De frågeställningar som användes var Hur beskriver lärare de elever som sällan eller aldrig 

deltar i undervisningen? Samt Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att motivera de elever som 

sällan eller aldrig deltar i undervisningen? För att få svar på dessa frågor användes en kvalitativ 

metod och fyra stycken semistrukturerade intervjuer med lärare i idrott och hälsa genomfördes. 

Respondenterna valdes ut genom ett strategiskt urval där minst 2 års erfarenhet i yrket, 

idrottslärarutbildning samt att de arbetade på högstadiet alternativt gymnasieskolan sågs som ett 

kriterium.  

 

Resultatet är tvetydigt då det å ena sidan visar att lärarna uttrycker att elevdeltagandet på 

lektionerna är relativt bra och därmed inte bör ses som en problematisk situation för ämnet. Å andra 

sidan kan lärarna tydligt beskriva de faktorer som kännetecknar elever som sällan eller aldrig deltar 

och lärarna har även tydliga strategier för hur de arbetar för att få deltagandet att öka. Saker som 

Intresse för ämnet, olust för ombytet och lågt självförtroende kan ses som bidragande faktorer som 

påverkar deltagandet, samtidigt som lärarnas strategier blir att skapa förutsättningar för betyg, 

skapa glädje, skapa möjligheter för ombyte samt skapar möjligheter för eleverna att vara 

medbestämmare för att öka elevernas motivation, deltagande och närvaro i ämnet.  

 

Slutsatserna utifrån denna studie visar att lärarna kan beskriva faktorer som kännetecknar elever 

som sällan eller aldrig deltar och har även tydliga strategier för hur de arbetar för att få deltagandet 

att öka. Enligt lärarna tycks dessutom elever som sällan eller aldrig deltar ha andra intressen än 

fysisk aktivitet, intressen som kan förknippas med stillasittande aktiviteter. Till sist ses oombytta 

elever av lärarna som ett dilemma, det handlar enligt lärarna om att eleverna ska besitta ett 

hygientänk, och att de därmed behöver vara ombytta till idrottskläder. Ett hygientänk som varken 

nämns i kurs- eller läroplanerna för ämnet.  
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1. Inledning 

Ett problem som jag kunnat urskilja inom skolämnet idrott och hälsa är problematiken med de 

elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen. De elever som känner sig omotiverade till 

ämnet och istället väljer att inte gå dit eller sitta vid sidan av och titta på när deras klasskamrater är 

delaktiga i en lärandeprocess. Detta fenomen har jag tydligt kunna lägga märke till under mina vfu-

perioder och tidigare skolerfarenheter. I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU-03 av 

Skolverket (2005), som genomfördes via en enkätundersökning beskrivs att ämnet framstår som ett 

av de populäraste i skolan men att det samtidigt finns 15 % elever med en annorlunda uppfattning. 

Denna utvärdering är till synes gammal men även nyare studier som (Skolinspektionen 2010) pekar 

på att resultaten från utvärderingen NU-03 fortfarande är relevanta. Därmed kommer mitt jobb som 

blivande lärare kräva mer än bara planering, genomförande och utvärdering av lektioner, då jag hela 

tiden också måste sträva efter att alla elever når målen i undervisningen och att de är delaktiga 

under lektionstid.  

 

Problemet med elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen verkar öka med åldern.  

I utvärderingen NU-03 kan man utläsa att i stort sett alla deltar på lektionerna i årskurs 6. Medan 

det i årskurs nio och gymnasieskolans årskurs 2 är 11 respektive 7 procent av eleverna som sällan 

eller aldrig deltar i undervisningen (Skolverket 2005). Därmed har jag valt att inrikta denna studie 

mot högstadie- och gymnasieelevers deltagande, men också måluppfyllelse i idrottsundervisningen. 

Likt alla andra ämnen i skolan har även idrott och hälsa olika kunskaper och färdigheter som 

eleverna ska lära sig. Enligt den senaste läroplanen för grundskolan Lgr11 av Skolverket (2011)  

beskrivs som ett övergripande mål för ämnet idrott och hälsa att eleverna efter genomgången 

grundskola ska besitta kunskaper och förståelse om den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 

och samhället (Skolverket 2011). På så vis krävs det mer hos eleverna än att bara byta om för att nå 

dessa kunskapsmål och minst få betyget E i ämnet.   

 

I studien Idrott och hälsa i grundskolan. Med lärandet i rörelse av Skolinspektionen (2012)  

redogörs för att en elev enligt skollagen ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 

avsedda utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl har 

uteblivit från lektionstiden är det rektorns ansvar att kontakta elevens vårdnadshavare samma dag. I 

gymnasieskolan kan dessutom för mycket ogiltig frånvaro leda till sänkt eller uteblivet studiebidrag 

(Skolinspektionen 2012). I samma kvalitetsgranskning av ämnet kunde det fastställas att de elever 

som var närvarande men inte delaktiga oftast satt inaktiva vid sidan av som betraktare till 

undervisningen. I vissa fall fick eleverna gå till ett klassrum och göra uppgifter i andra ämnen. Det 

var också vanligt att eleverna hade ”glömt” sina ombyteskläder och fick då gå en promenad istället. 



2 

 

Det bör dock klargöras att promenader endast kan ses som en legitim del av undervisningen i ämnet 

och aktiviteten kräver kopplingar till både läro- och kursplaner. Det blir därmed lärarens ansvar att 

kunna redogöra för vilket lärande som en promenad kan ge och vilka förmågor som kommer att 

utvecklas. De vanligaste skälen till att eleverna inte kunde delta i undervisningen hälsoskäl 

(förkylning, huvudvärk, benbrott), glömt ombyteskläder, att eleverna inte ville delta eller att de hade 

stöd och extraundervisningen i något annat ämne (Skolinspektionen 2012).  

 

Den tidigare forskning som bedrivits inom forskningsfältet handlar till stora delar om elevernas 

deltagande i idrottsundervisningen. Denna forskning har framförallt bedrivits av skolverket och 

skolinspektionen där de lagt fokus på just närvaro och frånvaro. Min studie kommer på så vis att 

skilja sig gentemot denna forskning och gå djupare in i hur de elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisning ska kunna nå kurs- och läroplanens mål. Det gör denna studie till viktig i sitt syfte och 

ger en tydligare förståelse för hur lärarna i deras profession ska kunna få alla elever till att vilja bli 

motiverade i undervisningen men också hur de arbetar utifrån den måluppfyllelse som finns. Denna 

studie kommer således att undersöka hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar och 

vilka faktorer som påverkar elevers deltagande. Vidare undersöks idrottslärares motivationsarbete 

med de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen så att ett bedömningsunderlag kan 

skapas. 
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2. Bakgrund 

Det här kapitlet kommer att redovisa studiens bakgrund och tidigare forskning. Den tidigare 

forskning som jag redogör för nedan rör främst elevers deltagande i idrott och hälsa och hur läraren 

stödjer och motiverar eleverna till att vilja delta i ämnet. Detta medför att tidigare forskning som 

behandlar exempelvis barn- och ungdomars rekommendationer kring fysisk aktivitet har 

exkluderats från min forskningsöversikt då den i relation till studiens syfte inte svarar för hur lärare 

beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar, vilka faktorer som påverkar elevers deltagande och 

hur idrottslärares motivationsarbete med de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen ser 

ut så att ett bedömningsunderlag kan skapas, (se vidare kapitel 4.2 Litteratursökning).      

2.1 Elevers deltagande i idrott och hälsa 

Utvärderingen från NU-03 visar att skolämnet idrott och hälsa präglas av en rad olika aktiviteter 

och att elevernas deltagande inom ämnet kan framställas på flera olika sätt. I enkäten fick eleverna 

bland annat svara på hur mycket det rör sig på lektionerna. I årskurs 6 deltar i stort sett alla på 

lektionerna och endast 2 procent deltar sällan eller aldrig. Denna procentandel skiljer sig däremot 

när man kommer upp i högre åldrar och är i årskurs nio 11 procent och 7 procent i gymnasieskolans 

årskurs 2. En stor könsskillnad är också tydlig där flickorna i större utsträckning rör sig mindre än 

pojkarna. Detta syns tydligt i enkätstudiens resultat där var fjärde flicka i årskurs 9 rör sig mycket 

lite under idrottslektionen vilket kan jämföras med de 3 procenten hos pojkarna i samma skolår 

(Skolverket 2005). I Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt av Suzanne Lundvall 

(2004) beskrivs att de främsta anledningarna till varför människor inte uppskattar idrott och hälsa 

och har en negativ inställning till fysisk aktivitet beror på att de känner sig obekväma i 

träningssituationen eller är ointresserade av ämnet över lag (Lundvall 2004)  

 

I studien Jämställda villkor i idrott och hälsa - med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse av 

Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Susanne Johansson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach & Karin 

Redelius (2010) beskrivs lärarnas syn på elevers närvaro utifrån en enkätundersökning från 2007 

som 233 idrottslärare deltog i. Ungefär hälften av lärarna antydde att närvaron överstiger 90 % 

medan cirka 40 % angav att närvaron på deras lektioner låg någonstans mellan 80-90 procent. Var 

tionde lärare angav dessutom att närvaron var lägre än 80 procent (Larsson m.fl. 2010). En fråga 

gällande om elever kunde bli befriade från undervisningen togs även upp och där svarade en 

tredjedel av lärarna att det inte är möjligt, medan hälften menade att eleven kunde bli befriad från 

vissa delar av undervisningen, var femte lärare angav att en elev kunde bli befriad från hela 

undervisningen. Lärarna fick samtidigt ange vilka skäl som fanns för att en elev skulle bli befriad. 

Svaren var ganska lika och handlade om att eleven hade en anpassad studiegång och på så vis 
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enbart läste vissa ämnen, att eleven hade en fysisk skada som gjorde att hen var tvungen att avstå 

från idrottsundervisningen eller att eleven hade en allergi, anorexi eller mådde psykiskt dåligt 

(Larsson m.fl. 2010).    

 

Även studien Mycket idrott och lite hälsa: Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i 

idrott och hälsa (2010) kunde rapportera en hög elevfrånvaro på de idrottslektioner som 

inspektörerna från skolinspektionen besökte, samtidigt var många elever närvarande utan att delta i 

undervisningen. I genomsnitt deltog inte var femte elev i undervisningen och på var tionde lektion 

var hela 30-50 procent frånvarande utan okänd anledning eller närvarande utan att delta. Dessutom 

var 2 procent av eleverna vid granskningen befriade från att helt eller delvis delta i ämnet. Vilket 

kan ses som en hög procentandel då chansen till befrielse är starkt begränsad av skollagen. 

Samtidigt ska skolan innan befrielse alltid finna möjligheter till att anpassa undervisningen efter 

varje elevs behov. Kursplanens bredd av aktiviteter ger många möjligheter till anpassning men då 

krävs det också att lärarna inte enbart förhåller sig till ett fåtal av dessa vid undervisningen 

(Skolinspektionen 2010).  

 

Skolinspektionens studie visade dessutom att det inte fanns några direkta skillnader mellan pojkars 

och flickors närvaro under idrottslektionerna, vilket utvärderingen NU-03 kunde konstatera 

(Skolinspektionen 2010). Det kan bero på att inspektörerna enbart var ute under en dag för sin 

studie, medan studien NU-03 höll på under längre tid och skulle besvaras genom en 

enkätundersökning. I Mellan nytta och nöje beskriver Suzanne Lundvall (2004) om en 

forskningsstudie benämnd Amsterdamsstudien där de följt barn från 13 till 27 års ålder. Denna visar 

på att könsskillnaderna vad det gäller fysisk aktivitet med tiden avtar. Pojkars fysiska aktivitetsgrad 

minskar vid 16 års ålder, då de ofta lämnar olika slags idrottsföreningar (Lundvall 2004). Det kan 

vara en av anledningarna till att flickors och pojkars närvaro är densamma vid 

idrottsundervisningen.  

 

I artikeln Ingen gympa för mig! – en undersökning av skälen till att elever inte deltar i ämnet idrott 

och hälsa av Görel Bråkenhielm (2008) redogörs för en studie som skolhälsovården i Stockholm 

genomförde under 2005/06 tillsammans med idrottslärare i årskurs 8 på högstadiet samt årskurs 1 

på gymnasiet. Datainsamlingen bestod av de hälsosamtalen som eleverna i dessa årskurser hade 

med skolsköterskan. Samtalen visade att betygsättningen kan ses som en faktor till varför eleverna 

inte deltar i undervisningen. Eleverna upplever nämligen att lärarna enbart sätter betyg på vad de 

uppvisar under lektionen. Vilket gör att elevernas syn på ämnet sjunker när betyget riskerar att 

sättas utifrån om en elev är tillräckligt bra eller ej (Bråkenhielm 2008). Även den amerikanska 
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studien Student Voice: Student Choice and Participation in Physical Education av Jennifer L. El-

Sherif (2014) visar på faktorer som kan påverka deltagandet. I studien intervjuas 12 elever i 

fokusgrupp där resultatet visar att deltagandet sjunker när eleverna inte känner att de kan påverka 

planerings- och undervisningsinnehållet. En elev ansåg att elevdeltagandet skulle stiga till cirka 95 

% ifall de fick känna sig som medbestämmare i undervisningen (El-Sherif 2014).    

 

Utvärderingen från NU-03 visar även att omklädningsrummen och oron över att byta om 

tillsammans med sina klasskamrater kan ha betydelse för elevers deltagande i 

idrottsundervisningen. Hela 12 procent på grundskolan och 7 procent i gymnasiet känner ett obehag 

till att byta om med andra, en problematik som leder till en dålig start på lektionen där kanske till 

och med några står över denna helt. Samtidigt visar studiens resultat på att vissa aktiviteter i ämnet 

ger högre deltagande. Flickor verkar ha högst deltagande när aerobics och dans står på schemat, 

samtidigt som pojkarnas deltagande är som högst under bollaktiviteterna (Skolverket 2005). 

Skolinspektionens rapport kan dessutom notera att den framträdande aktiviteten under de lektioner 

som inspektörerna besökte var bollspel och bollekar. Det hälsoperspektiv som till skillnad mot 

bollspel står beskrivet klart och tydligt i ämnets kursplan förekom i stort sett aldrig 

(Skolinspektionen 2010). Pojkarnas populäraste aktivitet i ämnet är dessutom bollspel vilket kan 

bidra till att denna könsgrupp är mer delaktiga vid idrottsundervisningen (Skolverket 2005).  

 

Nästkommande avsnitt kommer att ta upp ämnets mål och målsträvan för att kunna ge en tydligare 

inblick i vilka mål som lärarna i ämnet ska lära ut till sina elever.     

2.2 Mål och målsträvan inom ämnet idrott och hälsa 

I Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och hälsa av Håkan Larsson & Karin 

Redelius (2004) ställs frågan om vad eleverna ska lära sig inom idrott och hälsa. Behöver eleverna 

lära sig något alls, eller krävs det bara att eleverna deltar i undervisningen, gör sitt bästa och 

duschar efteråt för att bli godkända i ämnet? (Larsson & Redelius 2004). Ett huvudmål i skolan är 

att eleverna får utveckla kunskaper och färdigheter inom ämnet. Dessa huvudmål har inte 

uppkommit av en slump utan de finns till för att eleverna efter sin skoltid ska vara väl förberedda 

för samhället och yrkeslivet (Gy11). Därmed är alla målen inom skolan viktiga för eleverna att 

uppnå, men kan bli en utmaning att nå upp till för de elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen.  

 

I läroplanerna för grund- och gymnasieskolan (Lgr11) och (Gy11) av Skolverket (2011) redogörs att 

undervisningen ska ge eleverna en grund för livslångt lärande och anpassas till varje elevs 
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förutsättningar och behov. Dessutom ska undervisningen förmedla kunskaper om demokratiska 

värden liksom den ska utveckla eleverna till att ta ett personligt ansvar. Detta kan komma till 

uttryck genom att eleverna får rätt till inflytande genom planering och utvärderingen av den dagliga 

undervisningen (Lgr11). Som ett övergripande mål för ämnet idrott och hälsa beskrivs att eleverna 

efter genomgången grundskola ska besitta kunskaper och förståelse om den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället (Lgr11). Dessutom redovisar läroplanen för 

gymnasieskolan Gy11 att det är skolans ansvar att eleverna efter genomgången gymnasieskola ska 

besitta kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa (Gy11). Både grund- och gymnasieskolans 

kursplaner redogör för grundläggande syften som ska komma till uttryck i utbildningen. 

Undervisningen ska bland annat utveckla elevernas samarbetsförmåga och respekt för andra 

människor. Den ska samtidigt formas så att alla kan vara med samt motivera elever till att under sin 

skoltid kontinuerligt vilja delta i skolans fysiska aktiviteter. Undervisningen ska dessutom utveckla 

elevernas kroppsuppfattning och tilltro på sin egna fysiska förmåga (Lgr11).  

 

Syftesbeskrivningen för grundskolans kursplan beskriver även att ämnet ska utveckla elevernas 

kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka hälsan genom 

livet. Eleverna ska också utveckla goda levnadsvanor och få kunskaper om hur den fysiska 

aktiviteten hänger samman med psykiskt och fysiskt välbefinnande (Lgr11). Syftesbeskrivningen 

för gymnasieskolans kursplan framställer också vikten av ett livslångt lärande och fysiskt aktivt liv 

men den ska samtidigt utveckla elevernas intresse och förmåga för att använda olika 

rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en utgångspunkt till välbefinnande (Gy11).   

 

Med förståelsen om ämnet idrott och hälsa liksom de andra ämnena i skolan styrs av 

kunskapskriterier och mål blir det relevant att studera hur de elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen ska kunna klara dessa. Att eleverna efter kursens slut ska besitta kunskaper som 

bland annat berör rörelseaktiviteter och hälsobegreppet kan bli omöjligt för de elever som inte deltar 

i undervisningen. Därmed blir det också av intresse att studera hur lärarna motiverar och arbetar 

med målsträvan inom ämnet så att även dessa elever klarar minst ett betyg E efter avslutad kurs.  

2.3 Motivation 

Utifrån studiens syfte att undersöka hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar, 

vilka faktorer som påverkar elevers deltagande och vidare undersöka idrottslärares 

motivationsarbete med de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen så att ett 

bedömningsunderlag kan skapas. Så är det avgörande att förstå vad som inverkar på motivation och 
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hur motivation kan skapas. Motivation definieras i Praktisk idrottspsykologi av Peter Hassmén, 

Göran Kenttä och Henrik Gustafsson (2009) som en ”sammanfattande term för de processer som 

sätter igång, upprätthåller och riktar beteende” (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009, s 99). 

Samtidigt redogörs att människor utan motivation saknar drivkraften till att vilja göra något. 

Därmed kan motivationen ses som en viktig komponent för mänsklig aktivitet och som en 

förutsättning för att kunna prestera (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009).  

 

I Self-Determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and 

well-being av Richard M. Ryan och Edward L. Deci (2000) beskrivs Self-Determination Theory 

(självbestämmandeteorin) vilket är en motivationsteori grundad av de båda professorerna. De 

hävdar att människor stimuleras av tre olika psykologiska behov. 1. Behovet av kompetens 

(människans strävan efter att kunna inverka på den miljö vi lever i, för därigenom nå önskade 

resultat). 2. Behovet av relationer med andra – tillhörighet (där människan har ett samband och 

social närhet till andra, och där du som individ bryr dig om andra och andra bryr sig om en själv). 3. 

Behovet av självbestämmande (en upplevelse där människan själv får bestämma vad hen vill hålla 

på med och få en inblick i att det finns olika alternativ att välja mellan) (Ryan & Deci 2000). Ryan 

och Deci anser också att självbestämmandet är kopplat till harmonin mellan inre och yttre 

motivation, alternativt frånvaro av motivation (amotivation) (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009). 

Hur bra vi sedan tillfredsställer de psykologiska behoven blir viktigt för motivationen. Ju oftare 

situationer uppstår där vi får tillfredsställa behoven desto större blir chansen att en person blir 

självbestämmande och inre motiverad till en viss sak (Ryan & Deci 2000).  

 

I Self-Determination theory and physical activity. The dynamics of motivation in development and 

wellness av Ryan och Deci (2009) redogörs de olika begreppen, där det utmärkande för den inre 

motivationen sägs vara att individen själv bestämmer vad den ska ägna sig åt och utför på så vis en 

aktivitet för sin egen skull. Vilket kan handla om att känna glädje, utveckla en färdighet eller prova 

på och lära sig nya saker. Den yttre motivationen handlar istället om att en individ presterar utifrån 

olika typer av belöningar, eller för att de känner sig tvungna att bete sig på ett visst sätt (Ryan & 

Deci 2009). I avhandlingen Viljan till fysisk aktivitet. En intervention avsedd att stimulera 

ungdomar att bli fysiskt aktiva av Jenny Isberg (2009) ges ett exempel på yttre motivation i skolan 

när hon beskriver att vissa elever enbart deltar i ämnet idrott och hälsa eftersom de uppfattar att det 

är vad som krävs av dem för att exempelvis få ett betyg (Isberg 2009). En individ kan dessutom 

vara icke motiverad (amotivation) till att utföra en aktivitet, detta kan särskilt komma till uttryck i 

den fysiska aktiviteten (Ryan & Deci 2000). Personen i fråga saknar i det fallet både inre eller yttre 

motivation och finner ingen som helst motivation till att utföra en viss aktivitet och undviker den 
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istället (Isberg 2009).         

2.4 Motivation inom idrott och hälsa 

I Talangutveckling. Motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom redogör SISU 

idrottsböcker (2006) att ett centralt motiv för barns och ungdomars idrottsutövande är att det ska 

vara roligt. Glädje bidrar nämligen till att individen kan utnyttja sina resurser och prestera optimalt. 

Därmed ses glädje enligt SISU som ett viktigt motiv för att få människor att vilja delta i fysiska 

aktiviteter (SISU 2006). I utvärderingen NU-03 fick eleverna svara på vilket ämnesinnehåll som var 

viktigast, hela tre fjärdedelar svarade då att det viktigaste med idrottsundervisningen är att ha roligt 

genom att röra på sig, samtidigt som två av tre elever ser samarbete och få bättre självförtroende 

som viktiga ämnesinnehåll (Skolverket 2005).  

 

I studien Psychosocial Correlates of Physical Activity in Healthy Children av Richard Strauss, 

Daria Rodzilisky, Gail Buracck och Michelle Collin (2001) beskrivs deras undersökning på 92 barn 

i åldern 10 till 16 där fysisk aktvitet övervakades via en rörelsedetektor i 1 vecka. Studien visade på 

att barn och ungdomars självförtroende ökar genom utövandet av fysisk aktivitet och kan leda till en 

ökad motivation (Strauss m.fl. 2001). Utvärderingen NU-03 kunde samtidigt fastställa ännu en 

aspekt som eleverna värdesätter inom ämnet och det är att få känslan att kroppen duger till och att 

bli mer vältränad. Aspekter som även Hansi Hinic tar upp i Psykologiska, sociala och 

motivationsfaktorer inom ungdomsfotbollen (2004) där han redogör för att hälsoaspekten 

rangordnas högt av både pojkar och flickor i ungdomsåren och är en aspekt som kan kopplas 

samman med den inre motivationen. Hinics förklaring till att hälsoaspekten ses som motiverande 

kan ha att göra med det friskhetsideal som är förknippat med dagens samhälle (Hinic 2004).     

 

Resultatet tyder på att idrottsundervisningen till stora delar handlar om motivation på olika sätt, dels 

genom glädje men också genom självförtroende och hälsa vilket gör detta till ett 

motivationsbärande ämne där lärarens roll blir än mer viktig för att få alla elever att vilja delta i 

undervisningen. Att ämnet ska bringa glädje kunde också fastställas i en nationell utvärdering av 

ämnet från 2002 där 225 grund- och gymnasielärare deltog. Enkätundersökningen visade nämligen 

att lärarnas viktigaste lärdom var att ”eleverna skulle tycka att det är roligt att utöva fysisk aktivitet” 

(Lundvall 2004). Begreppet roligt kan betyda många olika saker, men tolkas roligt som något 

meningsfullt, intressant och lärorikt kan vi förflytta fokuset inom ämnet till ett tillfälle för lärande 

och utveckling (Larssson & Redelius 2004). Även Johan Arnegård skildrar i sin avhandling 

Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola (2006) att skolans viktigaste arbete är att eleven 

ska få intrycket av att det är roligt att lära. Skolan bör således arbeta mot att stimulera elevernas 
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glädje i att lära. Arnegård hävdar att om skolan och dess lärare börjar arbete på ett sådant sätt 

kommer undervisningstillfällena att utformas till potentiella flowupplevelser som i sin tur ökar 

elevernas motivation till ämnet (Arnegård 2006).  

 

Jessica Wery och Margareta Maria Thomson uppger i sin artikel Motivational strategies to enhance 

effective learning in teaching struggling students (2013) att det finns olika typer av strategier som 

de anser lärare kan använda för att öka elevers motivation. En uppmuntrande och utmanade 

läromiljö får eleven att känna sig duglig och ökar den inre motivationen. Mellanliggande mål kan 

också göra en elev motiverad genom att de klarar av mindre mål (Wery & Thomson 2013). Att 

eleverna får vara medbestämmare i lärandeprocessen genom att exempelvis låta de vara med och 

utforma undervisningen ger dem en känning av delaktighet och kontroll över sitt eget lärande 

samtidigt som det ökar motivationen hos var och en. Att tillåta självständighet genom 

valmöjligheter kan motivera en elev. Det kan komma till uttryck i valet arbete och hur de ska klara 

sina uppgifter. Under en bedömning kan motivation skapas genom att uppgiften utvärderas och inte 

studenten. Lägg vikten på uppgiften i sin helhet och hur individen kan förbättras utifrån denna. 

Istället för att jämföra en elevens prestation med någon annans (Wery & Thomson 2013).   

2.5 Idrottslärarens arbete mot mål och motivation 

I Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa av Claes Annerstedt (2007) beskrivs det att elever blir 

motiverade av aktiviteter som upplevs meningsfulla, intressanta och roliga. Lärarens arbete blir 

därmed att sätta upp mål som alla kan klara av, som är relevanta, utmanande samt av omväxlande 

karaktär för att kunna stimulera samtliga elevers behov (Annerstedt 2007). I Motivation och 

motivationsarbete i skola och behandling av Håkan Jenner (2004) visar han även på att lärarens 

förväntningar av en elev är av stor betydelse för att kunna skapa motivation hos denne. Det 

redogörs nämligen för att de elever som av läraren betraktas med positiva förväntningar är mer 

aktiva under lektionen medan elever med negativa förväntningar inte ges samma chanser och 

hamnar i skymundan, vilket således leder till att de presterar sämre (Jenner 2004).  

 

Även Hassmén, Kenttä & Gustafsson diskuterar detta scenario men i form av ett motivationsklimat 

där coachen (i det här fallet) läraren har en stark påverkansfaktor på motivationen i gruppen. Ifall 

coachen skapar ett klimat som bygger på resultat och belöningar kan det bidra till att gruppen blir 

rädd för att misslyckas. Det skapas därmed ett resultatorienterat motivationsklimat där en person 

som har misslyckats med sin uppgift skapar en inre känsla hos sig själv som bygger på svek. Vid 

upprepade misslyckade tillfällen kan personen helt lägga av med sin idrott (Hassmén, Kenttä & 

Gustafsson 2009). Detta är egentligen ett exempel på ett motivationsklimat inom idrottsrörelsen 
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men den kan likaså bli verklighet inom skolan ifall läraren helt enkelt inte ger alla elever samma 

chanser till att lyckas och har lägre förväntningar till vissa elever än andra. Vilket i sin tur leder till 

att dessa elever kommer bli icke motiverade och välja att inte delta i idrottsundervisningen. 

 

I en studie från 2003 som gjordes på flickor och pojkar i 12-15 undersöktes faktorer som påverkade 

den inre motivationen till idrottsundervisningen. Resultatet synliggjorde att faktorer som 

individuella skillnader och/eller den sociala miljön (idrottslärare och klasskompisar) kunde ses som 

påverkansfaktorer för den inre motivationen hos eleverna (Isberg 2009). I en annan studie från 2002 

gjord av Standage och Treasure kunde de i sitt resultat visa på att läraren i sin undervisning ska 

sträva efter att få eleverna att utveckla en uppgiftsinriktad motivation, vilket i sin tur gör dessa inre 

motiverade till ämnet då deras insats i ämnet blir att klara uppgiften som de fått av läraren och att 

resultaten att vara bättre än någon annan inte är väsentligt i sammanhanget (Isberg 2009). 

 

Även om faktorerna ovan är viktiga för att skapa motivation hos eleven till ämnet så måste läraren 

samtidigt få eleverna till att nå de olika kunskapsmålen som ämnet innehåller. Men vad som enligt 

lärarna är de viktigaste kunskaperna i ämnet ges det olika syn på, vilket tydligt skildras i en 

enkätundersökning av lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa från 2007 som 233 idrottslärare deltog 

i. I undersökningen fick lärarna svara med egna ord på vad som är viktig kunskap i ämnet idrott och 

hälsa. Resultaten delades sedan in i olika områden där kunskap om hälsa, kropp, träning samt kost 

ansågs vara viktigast 32 %. Samarbete, fair-play, social kompetens och ledarskap ansågs som näst 

viktigaste kunskaperna 23 % och som tredje viktigaste kunskaperna sågs rörelseglädje, 

rörelsekompetens och bestående intresse för fysisk aktivitet 20 % (Larsson m.fl. 2010). I samma 

undersökning framgick också lärarna bedömningsgrunder där det fastslogs att närvaro är ett 

kriterium för betyg. För betyget G (dagens E) kunde man utifrån resultatet av undersökningen se att 

lärarna uttrycker sig i termer av att närvaro, aktivt deltagande och att eleven gör sitt bästa räcker 

(dvs. att eleven är ombytt och deltar i lektionens rörelseaktiviteter). Medan det för betyget MVG 

(dagens A) bland annat krävs 100 % närvaro och att eleven gör något utöver kunskapskriterierna, 

exempelvis tar ett stort ansvar eller kunnat höja mindre bra elever (Larsson m.fl. 2010).   

2.6 Begreppsförklaring samt bakgrundskonklusion  

Utifrån tidigare forskning ses det som problematiskt att sätta ett procenttal som svarar för vad som 

innebär att sällan delta i undervisningen. I Rapportering från flygande tillsyn i ämnet idrott och 

hälsa. Den 22 april 2010 av Skolinspektionen (2010b) beskrivs däremot vad som inte är deltagande 

och det är denna begreppsförklaring som jag använt mig av i denna studie.   
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De som räknats som inte deltagande är de som inte infinner sig till lektionen och inte har giltiga skäl men 

också de som infinner sig men inte deltar i lektionens aktiviteter mer än marginellt (Skolinspektionen 

2010b, s 5).  

 

Kapitlets litteratur- och forskningsöversikt visar även att elevers deltagande i ämnet sjunker vid 

högre åldrar. Samtidigt finns forskning som svarar för att flickor och pojkars deltagande är 

detsamma men att flickor föredrar dans och rörelse med pojkar gärna vill ha bollspel på schemat. 

Den tidigare forskningen visar samtidigt att läraren har ett stort ansvar gällande elevers motivation 

till ämnet idrott och hälsa. Lärarna kan utifrån de motivationsstrategier som finns arbeta så att en 

elev blir inre motiverad till att vilja delta i undervisningen exempelvis genom att skapa en läromiljö 

som är uppmuntrande och utmanade för eleven så han eller hon kan känna sig kompetent (Wery & 

Thomson 2013). Denna läromiljö kan samtidigt skapa ett klimat där eleverna blir motiverade till att 

klara de mål och kunskapskriterier som både läro- och kursplanerna tar upp. Därmed blir det viktigt 

att undersöka hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar och vilka faktorer som 

påverkar elevers deltagande. Vidare undersöks idrottslärares motivationsarbete med de elever som 

sällan eller aldrig deltar i undervisningen så att ett bedömningsunderlag kan skapas. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar och 

vilka faktorer som påverkar elevers deltagande. Vidare undersöks idrottslärares motivationsarbete 

med de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen så att ett bedömningsunderlag kan 

skapas. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver lärare de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen?    

 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att motivera de elever som sällan eller aldrig deltar 

i undervisningen?  
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4. Metod 

Det här kapitlet kommer att behandla studiens metod. En beskrivning av metodval, 

litteratursökning, tillvägagångssätt, urval, respondenter, pilotintervju, etiska överväganden och 

analysmetod presenteras nedan.  

4.1 Metodval  

I Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman (2011) beskrivs att det finns två olika typer av 

forskningsansatser (kvantitativ och kvalitativ) som en forskare använder sig av. Den kvantitativa 

ansatsen behandlar insamling och analys av data (Bryman 2011). I Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström 

(2013) redogörs för att mätmetoden behöver ha god reliabilitet där man får samma resultat genom 

samma mätinstrument vid olika tillfällen. Samt god validitet vilket avser mätinstrumentets förmåga 

att mäta det som ska mätas, detta för att kunna ta fram en slutsats (Barajas 2013). I en kvalitativ 

forskningsansats hamnar tyngdpunkten oftare på ord än kvantifiering vid insamling och analys av 

data. Den kvalitativa forskningen innefattar en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilken ska ge oss en 

förståelse av den sociala verkligheten och hur människorna i en viss miljö tolkar denna (Bryman 

2011). Barajas m.fl. hävdar också att forskaren vid denna ansats kan börja med datainsamling och 

analys samtidigt, gör forskaren sedan ett oväntat fynd under den inledande fasen så utvecklas 

frågeställningen (Barajas 2013).  

 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats, vilket blir passande i denna studie 

där lärarna i skolmiljön ska tolka sin sociala verklighet av de elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen. Valet av metod för denna studie blev intervju. I Konsten att träffa rätt – om 

enkätundersökningar av Emma Sorbring (2013) beskrivs att det alltid är forskningsfrågan som 

bestämmer valet av metod. Om forskaren känner till fenomenet som ska studeras och mera i detalj 

vill undersöka detta så kan en enkätundersökning vara passande. Är fenomenet däremot främmande 

för forskaren kan det bli mer angeläget att använda en metod som är åt det mer djupgående slaget 

eftersom det då inte begränsar respondenternas svar till särskilda enkätfrågor med fasta 

svarsalternativ (Sorbring 2013). I denna studie ser jag forskningsområdet som relativt okänt då mina 

litteratursökningar inte funnit så mycket forskning som svarar för idrottslärares motivationsarbete 

med de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen så att ett bedömningsunderlag kan 

skapas. Därmed anser jag att en metod som intervju är att föredra då denna är av ett mer 

utforskande slag. I Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna av Martyn Denscombe (2009) redogörs att en intervju är en bra metod att 

använda när saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter ska studeras. 
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Eftersom det tillhör deras karaktär att bli utforskade på djupet och i detalj än att redovisas med 

enstaka ord (Denscombe 2009). I denna studie kommer framförallt lärarnas erfarenheter och 

uppfattningar kring ämnet att behandlas vilket gör intervju till en lämplig metod att använda sig av. 

I Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) redogör även 

de för att intervjuer är en bra metod när forskaren vill studera människors upplevelser och 

självuppfattningar samt förklara och utveckla sitt perspektiv på deras livsvärld (2009) Även Kvale 

och Brinkmanns argument för intervju som metod har i den här studien varit bidragande orsaker till 

mitt val. Eftersom jag i denna studie vill få djupare förståelse för lärarnas perspektiv och 

självuppfattningar angående elevers deltagande anser jag att intervju är den mest relevanta metoden 

i denna studie. 

 

Valet av intervjuform i denna studie blev semi-strukturerade intervjuer. En sådan intervjuform är 

mycket flexibel och bygger på att forskaren har särskilda teman som ska beröras utifrån en 

intervjuguide men att intervjupersonen samtidigt har stor möjlighet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Frågorna som ska tas upp behöver inte heller komma i samma ordning som i intervjuguiden 

och frågor som inte ingår i denna kan också ställas för att utveckla resonemangen och få svar på 

något som knyter an till det som respondenten (intervjupersonen) har tagit upp (Bryman 2011). Att 

valet av intervjuform föll på semi-strukturerade intervjuer beror på att denna form ger mig som 

forskare möjlighet att kunna ställa följdfrågor under intervjuerna. Samtidigt som nya frågor under 

intervjuns gång kan komma upp som inte finns med i den ursprungliga intervjuguiden. Enligt mig 

bidrar detta till en tydligare förståelse i vad lärarna försöker att förmedla för typ av svar kring vissa 

frågor.  

 

I denna studie är intervjuguiden (se bilaga 1) formulerad så att den i början beskriver ett antal etiska 

principer som både jag och respondenterna har att förhålla oss till. Därefter följer allmänna frågor 

om läraren i stort. Även Bryman anser att det är bra att samla in bakgrundsinformation där 

exempelvis kön, ålder och namn tas upp för att kunna sätta in respondentens svar i ett sammanhang 

(Bryman 2011). Därefter berörs frågor gällande min första frågeställning Hur beskriver lärare de 

elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen? När sedan dessa är besvarade berörs frågor 

gällande min andra frågeställning Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att motivera de elever 

som sällan eller aldrig deltar i undervisningen? För att på bästa sätt kunna formulera frågorna i 

intervjuguiden har jag inspirerats av andra intervjustudier/uppsatser inom fältet. Samtliga frågor är 

utformade som så att respondenterna inte kan svara ja eller nej på dessa utan att de måste svara i 

form av en mening, vilket enligt mig leder till att svaret blir mer djupgående. När samtliga frågor är 

besvarade avslutas sedan intervjun.   
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4.2 Litteratursökning 

Som nämnts ovan i metodvalsavsnittet har jag utifrån mina litteratursökningar inte funnit så mycket 

forskning som rör hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar, vilka faktorer som 

påverkar elevers deltagande och hur idrottslärares motivationsarbete med de elever som sällan eller 

aldrig deltar i undervisningen ser ut så att ett bedömningsunderlag kan skapas. Den forskning som 

finns med i denna studie har därmed inkluderas som angränsande forskning för att svara på frågan 

och få en förståelse om mål och målsträvan i ämnet, hur lärares arbete mot mål och motivation kan 

gå till, samt hur elevers deltagande i ämnet ser ut i stort. De avhandlingar och vetenskapliga artiklar 

som har inkluderats i studien har främst sökts i Eric, Google scholar, Libris och Summon. Där 

sökorden ”physical education”, ”school”,”target achievement”, ”basis of judgment”, ”student 

participation”, ”motivation”, ”fysisk aktivitet”, ”idrott och hälsa” och ”elevdeltagande” har 

använts och kombinerats med varandra. Utifrån dessa sökningar fick jag fram både avhandlingar, 

rapporter och artiklar som har applicerats i denna studie. Ett kriterium för att en artikel, avhandling 

eller rapport skulle få vara med var att de handlade om motivation och/eller elever som sällan eller 

aldrig deltar i undervisningen. Sökningar på skolverkets hemsida med de svenska sökorden här 

ovan har också bidragit till ytterligare litteratur- och forskningsstudier.     

4.3 Etiska överväganden 

I Forskningsetiska principer. Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet 

(2002) förklaras att samhället och dess medborgare har ett krav på sig att forskning bedrivs, detta 

kallas för forskningskravet. Samtidigt finns ytterligare ett krav som är självklar vid forskningsetiska 

överväganden. Individskyddskravet svarar för att samhällets medborgare ska vara skyddade mot 

olämplig insyn och inte utsättas för psykisk och/eller fysisk skada, förödmjukelse och kränkning. 

Individskyddskravet kan konkretiseras till fyra huvudkrav (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet 2002). Vilket är krav som jag använt 

mig av i denna forskningsstudie.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om varför de är med i studien och vilka krav som gäller för deras 

deltagande. De ska ha vetskapen om att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan. I denna studie kom detta krav till uttryck genom att respondenterna 

redan vid den första kontakten fick information om att deras deltagande för studien var helt 

frivilligt. Samtidigt som jag förklarade att intervjun inte handlade om dem som personer utan om 

deras kunskaper och erfarenheter kring ämnet. Dessutom fick de innan intervjun startade gå igenom 

ett antal etiska principer där detta krav togs upp igen. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en 
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studie har rätt att själva bestämma om de vill vara med eller inte. Även detta krav beskrevs i ett 

tidigt skede, där jag förklarade att det var upp till dem själva att vara med eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter skall behandlas i förtroende och att deras 

personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga ej kommer åt dessa. I denna studie 

förklarade jag att varje person var helt anonym och att jag ska radera alla ljudinspelningar och 

transkriberingar efter att studien är avslutad och betyget i kursen är satt. Till sist innebär 

nyttjandekravet att forskarens datainsamling av enskilda personer enbart får nyttjas för 

forskningsändamål. Även detta krav förklarades vis första kontakten där jag informerade 

respondenterna om studiens syfte och frågeställningar och att jag enbart kommer att använda svaren 

för att kunna besvara dessa (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Forskningskraven här ovanför är viktiga aspekter att förhålla sig kring för att kunna bedriva en god 

forskningssed och samtliga deltagare i denna studie har fått tagit del av dessa individskyddskrav. 

Men denna studie har förutom dessa krav även tagit hänsyn till valet av intervjuplats för samtliga 

där deltagarna själva fått bestämma var och när intervjun ska hålla rum. Samtidigt har jag 

informerat deltagarna om att intervjun inte handlar om de som person och utan om deras 

erfarenheter och kunskaper inom ämnet idrott och hälsa som de förhoppningsvis besitter.  

4.4 Urval 

Ett urval är viktigt för att ge forskaren en möjlighet att uttala sig om hur representativt ett stickprov 

är i förhållande till populationen, alltså den grupp av människor som forskaren genom sin 

undersökning vill uttala sig om. Det finns två olika huvudkategorier för urval slumpmässigt där 

varje individ har samma chans att bli utvald eller strategiskt urval där man inkluderar individer i 

den ordning de blir aktuella genom exempelvis utbildningsbakgrund (Barajas 2013). 

 

I den här studien där syftet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa motiverar och arbetar med 

elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen har jag använt mig av ett strategiskt urval, 

detta för att de utvalda ska inneha rikligt med kunskap inom området. Därmed föll mitt urval på att 

intervjua idrottslärare som arbetar på både högstadiet och gymnasieskolan. Valet att fokusera på just 

dessa skolår beror på att elevdeltagandet i idrottsundervisningen minskar i de högre åldrarna 

(Skolverket 2005). Ännu ett kriterium för att få bli respondent (intervjuperson) var att de skulle vara 

utbildade lärare i ämnet idrott och hälsa samt ha arbetat som idrottslärare i åtminstone 2 år, då jag 

anser att det är rimligt för att besitta den erfarenhet kring ämnet som efterfrågas. Framförallt 

gällande frågeställningen kring lärarnas beskrivning av elever som sällan eller aldrig deltar i 

idrottsundervisningen. Enligt Barajas m.fl. så har forskare ofta både tids- och resursbrist för att 
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studera en hel population (Barajas 2013). Liksom Barajas har jag i denna studie haft brist på tid och 

ekonomiska resurser vilket har lett till att intervjuerna är gjorda på skolor i en mellansvensk stad.  

4.5 Respondenter 

Enligt Bryman ska forskaren vid en teoribildning på empirisk grund fortsätta med att samla in data 

genom exempelvis intervjuer tills forskaren själv anser sig ha uppnått teoretisk mättnad. Det vill 

säga när han eller hon inte finner någon ny relevant fakta om ett visst ämne eller när relationerna 

mellan kategorierna är validerade på ett bra sätt (Bryman 2011). Det går alltid att ställa sig frågan 

om den teoretiska mättnaden är uppnådd, i denna studie hade respondenterna samma erfarenheter 

om ämnet och därmed ansåg jag att ingen ny fakta togs upp. Vilket också tyder på att de har 

liknande tankar kring fenomenet. Som jag tidigare nämnt var alla respondenterna behöriga lärare i 

ämnet idrott och hälsa samt lärare inom högstadiet alternativt gymnasieskolan. Nedan presenteras 

lärarna utifrån kön, ålder, yrkeserfarenhet och skolår.  

 

 Lärare 1 (L1): Man, 37 år, arbetat som idrottslärare i 13 år. Undervisar i gymnasiet 1-3 samt 

ytterligare två ämnen.  

 Lärare 2 (L2): Man, 39 år, arbetat som idrottslärare i 13 år. Undervisar i högstadiet 7-9 samt 

ytterligare ett ämne.   

 Lärare 3 (L3): Man, 42 år, arbetat som idrottslärare i 17 år. Undervisar i högstadiet 7-9 

 Lärare 4 (L4): Man, 43 år, arbetat som idrottslärare i 12 år. Undervisar i högstadiet 7-9 samt 

ytterligare tre ämnen. 

 

I resultatet kommer de intervjuade lärarna att benämnas utifrån förkortningen (L) och sedan en 

siffra bakom, exempelvis (L1). Eleverna som sällan eller aldrig deltar i undervisningen kommer att 

benämnas som eleven alternativt eleverna.     

4.6 Pilotintervju 

Innan forskaren sätter igång med de planerade intervjuerna bör det göras en pilotintervju. Det har 

inte enbart att göra med att undersöka att intervjufrågorna fungerar utan också att undersökningen i 

sin helhet blir bra. Det kan vid en pilotintervju visa sig att det finns problem med frågorna i 

intervjuguiden och då har forskaren möjlighet att revidera dessa innan de planerade intervjuerna 

med respondenterna sätter igång (Bryman 2011). En pilotintervju kan dessutom ge forskaren en 

inblick i om respondenten har problem med att besvara vissa frågor, vilket exempelvis kan bero på 

att frågan är konstigt formulerad eller att den har en olämplig placering i intervjuguiden (Bryman 

2011).  
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Eftersom jag ville få svar på om min intervjuguide fungerade så kontaktade jag en utbildad lärare i 

ämnet idrott och hälsa men som för tillfället arbetar som ämneslärare i svenska. Jag och 

respondenten genomförde sedan en pilotintervju likt de andra i denna studie där hen fick besvara 

frågorna i intervjuguiden. Eftersom hen inte arbetade som lärare i ämnet för tillfället kunde vissa 

frågor ses som svåra att svara på men hon förstod dessa och trodde liksom jag att de fungerar att 

ställa som intervjufrågor hos lärare som arbetar med ämnet. Några av frågorna togs bort då hen 

tyckte att dessa var svårförståeliga, efter pilotintervjun bytte jag samtidigt plats på några frågor så 

att de blev mer sammanhängande i frågekategorierna. Eftersom respondenten i det här fallet varken 

arbetade som idrottslärare för tillfället eller kunde svara på ett fåtal frågor så blev hen inte 

kvalificerad som verklig respondent för studien.  

4.7 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis mejlkontaktade jag lärare (L1) som jag haft under min VFU period och där jag också 

har kunnat uppmärksamma fenomenet med elever som sällan eller aldrig deltar i 

idrottsundervisningen. Denna lärare är samtidigt behörig i idrott och hälsa och besitter kunskap och 

erfarenhet inom ämnet. De andra respondenterna i denna studie har kontaktats via mejl eller telefon, 

och första frågan som jag ställde var om de ansågs sig lämpade att delta i en studie där syftet var att 

undersöka hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig deltar, med andra ord vilka faktorer 

som påverkar elevers deltagande, och hur de som lärare i idrott och hälsa motiverar och arbetar med 

elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen. Eftersom de hade flera års yrkeserfarenhet 

kände de sig säkra på att kunna besvara de frågor som jag skulle ta upp och tackade därmed ja till 

en intervju.  

 

Vi har därefter bestämt tid och plats för var intervjuerna skulle ske. I och med lärarnas tidsbrist så 

beslutade vi oss för att göra dessa på respektive lärares skola. Varje intervju har skett i ett avskilt 

rum ofta ett konferensrum där vi har kunnat sitta ostört. Innan varje intervju har jag som forskare 

talat om för respondenterna hur själva intervjun kommer gå till och att jag följer de etiska 

principerna som säger att de när som helst kan stoppa intervjun eller välja att hoppa över en fråga. 

Eftersom jag velat spela in intervjun för att enklare kunna transkribera materialet har jag även 

berättat för dessa att de är helt anonyma och att inspelningen endast är till för mig och att den 

kommer att raderas när studien är färdig. Varje intervju har tagit cirka 45 minuter att göra och jag 

har utgått ifrån min intervjuguide men följdfrågor har tillkommit. Jag har också hoppat fram och 

tillbaka i intervjuguiden för att få ett sammanhängande svar kring frågekategorierna och de 

frågeställningar som ska besvaras.       
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4.8 Analysmetod 

När intervjuerna var utförda blev nästa steg i processen att transkribera materialet utifrån de 

ljudinspelningar som fanns. Bryman anser att transkribering av intervjuer underlättar en analys där 

fokus ligger på vad människor har sagt. Man bör däremot vara medveten om att transkribering är 

mycket tidskrävande (Bryman 2011). Men i och med dess fördelar bestämde jag mig tidigt i 

processen för att ändå använda mig av denna typ av tillvägagångssätt. Kvale och Brinkmann ger en 

bild av att forskaren vid transkribering av intervjuer ställs inför ett antal standardval gällande hur 

intervjuuttalandena ska återges. Ska dessa återges ordagrant där upprepningar som ”mm” och 

liknande finns med eller ska intervjun ges en mer skriftspråklig karaktär? (Kvale & Brinkmann 

2009). Mitt val föll på det sistnämnda där alltså intervjuerna i resultatet kommer att redovisas 

genom en skriftspråklig karaktär.  

 

När samtliga transkriberingar var gjorda så blev det dags att analysera materialet. Första steget i 

analysen blev att ge varje stycke i texten en unik kod, vilket gjorde det hela enklare att hitta bland 

de olika styckena i texten. Denscombe hävdar att det är viktigt för att kunna återvända till de bitarna 

i datamaterialet som är av intresse för studien (Denscombe 2009). Därefter läste jag in mig på all 

textdata som transkriberingarna gett mig. Även Denscombe menar på att det är viktigt att forskaren 

blir väl bekant med sin data eftersom det leder till en fördjupad känsla för detaljerna. Nästa steg i 

analysprocessen är att tolka begrepp, koder och kategorier (Denscombe 2009). Rådatan kodades 

genom siffror och textbitar av intervjun kopplades mot någon av studiernas frågeställningar. På så 

vis kunde kategorier skapas där likheter som var kopplade mot exempelvis intresse blev aktuellt för 

kategorin benämnd Intresse för ämnet. Kategorierna kunde därefter kopplas samman med andra 

kategorier för att samverka i ett större perspektiv som svarade mot någon av frågeställningarna. 

Även Denscombe beskriver att forskaren bör identifiera teman och samband bland koder och 

kategorier (Denscombe 2009). Vilket alltså gjordes utifrån hur de svarade mot frågeställningen. Till 

sist blev varje frågeställning omgjord till varsin huvudkategori som sedan underkategorierna 

svarade mot. Detta för att likheterna i svaren skulle bli än mer tydliga.         
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5. Resultat 

Det här kapitlet kommer att redovisa studiens resultat som jag har kommit fram till utifrån 

analyserna av mina kvalitativa intervjuer. I nästkommande kapitel (6) kommer resultatet att 

diskuteras i relation till tidigare forskning.  

 

Innan jag presenterar resultatet vill jag redogöra för en lägesbeskrivning som rör det aktuella 

området och som är relevant för hur lärare förhåller sig till det. Utifrån samtliga lärares svar går det 

nämligen att urskilja ett samband som säger att de inte ser själva elevnärvaron och deltagandet som 

något större problem. Lärarna uttrycker nämligen att närvaron på deras lektioner är bra eller har 

blivit bättre. Även det aktiva deltagandet där eleverna är med i undervisningen och under varje 

moment som genomgångar, aktivitet, avslutning är också den likadan i ämnet idrott och hälsa som 

de övriga skolämnena. Det syns däremot om en elev inte är aktivt deltagande under en idrottslektion 

och exempelvis går och sätter sig på en bänk, än i ett klassrum där eleven kan gömma sig bakom en 

datorskärm eller bok.  

 

Flera av lärarna märker heller ingen större skillnad på deltagandet beroende på vilken aktivitet som 

utförs. Det kan ha att göra med att lärarna har så olika grupper och att det i vissa klasser inte alls 

spelar någon roll vad de gör i idrott och hälsa. Det finns dock lärare som märker av problemet 

eftersom det i vissa klasser kan ses som omotiverande att exempelvis utöva dans eller gymnastik. 

Idrottsundervisning kan dessutom fungera som en varningsklocka där lärarna ser om en elev har 

börjat tappa närvaron och deltagandet även i andra ämnen. En av lärarna tar upp problematiken med 

att en elev har glömt ombyteskläderna några gånger i rad och då är det dags att kolla upp elevens 

frånvaro även från andra lektioner. Av lärarnas svar att döma framkommer det att de elever som 

sällan eller aldrig deltar i undervisningen är de elever som även är borta från övrig undervisning i 

skolan.  

 

Efter denna lägesbeskrivning blir det enklare att få förståelse för resultatet i sin helhet. 

Resultatkapitlet kommer att besvara en frågeställning i taget och utgå från följande huvudrubriker: 

1. Faktorer som påverkar elevens deltagande, 2. Strategier för att öka elevernas motivation, 

deltagande och närvaro. Till varje huvudrubrik har resultatet kategoriserats i underrubriker. Dessa 

påbörjas med en kort inledning som ger läsaren en tidig förståelse för vad som underrubriken 

kommer att handla om.  

5.1 Faktorer som påverkar elevens deltagande   

Nedan presenteras de resultat som jag fått fram utifrån min första frågeställning: Hur beskriver 
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lärare de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen? Kategorierna som identifierats i 

relation till hur lärarna beskriver eleverna är 1. Intresse påverkar deltagandet 2. Olust för ombytet 

och 3. Lågt självförtroende. 

5.1.1 Intresse för ämnet 

De flesta av lärarna tar upp ungefär samma sak när de ska försöka beskriva en elev som sällan eller 

aldrig deltar i undervisningen. Mycket enligt dem handlar om intresset för idrott. En elev som inte 

är intresserad kan vara svårare att få med i undervisningen, samtidigt kan olika yrkesval ha 

betydelse för hur intresserad en elev är av ämnet.  

 

De har inte så mycket idrottsaktiviteter vid sidan av, utan de håller oftast inte på med någon 

idrottsaktivitet och har andra intressen och det kan vara allt möjligt, det man får höra är ju oftast att de 

håller på och spelar dator eller gör något annat. De har varit uppe sent och är väldigt väldigt trötta det är 

ett ofta använt argument. Att en elev säger nej men jag är så trött. När de här eleverna är ombytta så är det 

ofta liksom nej men jag orkar inte jag är trött (L2). 

 

Elever som sällan eller aldrig deltar beskrivs som elever med andra intressen än idrott. De håller 

oftast inte på med någon idrottsaktivitet utanför skolan heller utan har andra intressen som lockar 

dem. Deras intressen är ofta förknippade med något stillasittande som exempelvis datorspelande där 

de kan sitta i flera timmar och uppe sent om nätterna. Det leder till att dessa elever blir väldigt trötta 

och ointresserade av lektionsinnehållet nästkommande dag. 

 

Jag har väldigt många olika klasser och klasser från olika program. Där det är så att man har valt yrket 

och ett yrkesprogram för att man är intresserad av att bli bagare eller att man ska jobba i kök och då 

kanske man inte har idrott som sitt primära intresse och då kan det vara lite svårare. Medan man ibland 

har vissa program som kanske är lite mer mot aktivitet som turistprogrammet. Så det varierar väldigt 

väldigt mycket i närvaron (L1). 

 

Detta citat visar att elevernas val av gymnasieprogram har betydelse för elevernas intresse för idrott. 

En elev som inte har idrott som sitt stora intresse utan istället exempelvis har valt en 

yrkesutbildning just för det intresset kan vara svårare att få med i undervisningen. Samtidigt visar 

det på att valet av yrkesintresse även har betydelse, vill man t.ex senare i sitt liv arbeta med något 

som kan ses som mer fysiskt ansträngande kan dessa elever finna det mer intressant med ämnet i 

sig. Lärarna ser även föräldrarnas ansvar i frågan när de uttrycker sig så här. 

 

De har ett svagt stöd hemifrån. Dom får sköta sig själv väldigt mycket alltså. De har ingen tillsyn före 

eller efter skolan som kan hjälpa dem (L2).  
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Om jag ska hårdra det så de som inte är med det kommer ofta hemifrån. Det handlar också mycket om 

vad föräldrarna gör och hur pass aktiva dom är (L3). 

 

Man kan finna samband mellan elever och föräldrars engagemang till både skolan i sin helhet och 

ämnet i sig. De elever som har oengagerade föräldrar är ofta de som inte har intresse för varken 

skolan eller ämnet, de får klara sig själv och har därmed ingen uppsikt vilket gör att dessa elever får 

en mindre hjälp hemma och där studieresultaten sedan blir lidande vilket kan påverka elevernas 

intresse för skolan. Lärarna menar dessutom att ansvaret och problemet vilar hos elevernas 

föräldrar. De elever som inte är så fysiskt aktiva har också föräldrar som inte är det.  

 

Men vi har ju även elever ute från vischan om man säger och där har vi det här motorintresset, och det här 

motorintresset är inte alltid förknippat med fysisk aktivitet. Utan då är det andra värderingar och deras 

föräldrar är inte heller så fysiskt aktiva men de är duktiga på annat (L3).  

 

Detta citat visar att föräldrarnas ansvar har en stor påverkan på hur elevens närvaro och deltagande 

under idrottslektionen kommer att se ut. Är deras primära intresse långtifrån det idrottsliga kan det 

bidra till att även elevens intresse för ämnet minskar. Får dessutom en elev aldrig prova på en form 

av idrottslig aktivitet utan istället håller på med annat som exempelvis motorer kan intresset hamna 

där istället, vilket i sin tur kan påverka elevens intresse för skolämnet idrott och hälsa. Läraren 

uttryckte sig också i termer av ”Elever med föräldrar som har en fysiskt aktiv livsstil, får ofta prova 

på olika fysiska aktiviteter. Det leder ofta till något positivt och väcker ett intresse hos eleven” (L3). 

Har föräldrarna istället en aktiv livsstil där familjen sportar mycket kommer eleven att under sitt 

tidiga liv få prova på en mängd olika aktiviteter med sina föräldrar som i sin tur leder till att denne 

förhoppningsvis får bra erfarenheter kring ämnet vilket bidrar till ett utbrett intresse för det.     

5.1.2 Olust för ombytet 

Lärarnas beskrivningar av de elever som sällan eller aldrig deltar i ämnet kan kopplas till elever 

som ser omklädningsrumssituationen som ett hinder. Elever som inte vill byta om med andra och 

som inte vill exponera och visa upp sin kropp i duschen eller när de byter om. En lärare diskuterar 

att vår samhällsbild av det kroppsliga idealet kan vara en bidragande orsak till problemet. En sak är 

i alla fall säker och det är att detta problem leder till att deltagandet i undervisningen kan påverkas 

och bidra till att vissa elever som egentligen inte har något problem med idrotten i övrigt kan missa 

ett betyg i ämnet.  
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Osäkerheten kring duschning, ombyte överhuvudtaget att man kanske inte är bekväm med att byta om 

tillsammans med andra killar eller tjejer, man vill kanske byta om ifred man vill inte duscha med andra killar 

eller tjejer (L2).  

 

Det synliggörs att elevers delaktighet i ämnet tycks bero på hur pass bekväma de är att byta 

om och duscha med andra. Eller som en lärare uttryckte sig ”Vissa tycker att det är 

jättejobbigt att byta om med andra, medan vissa inte bryr sig alls” (L1). En del elever vill 

dessutom byta om och duscha utan att deras klasskamrater befinner sig därinne samtidigt. Det 

kan ha att göra med att dessa elever inte är vana vid att visa upp sin kropp för andra. 

 

Idrotten kan ju sticka ut just för att du har ett bekymmer med omklädningsrum att man ska byta om och 

annat och att det uppstår en situation där man måste visa sin kropp där liksom jättemånga inte är nöjda att 

visa och också ovana med att visa sin kropp (L1).  

 

Detta citat visar att idrotten skiljer sig från andra av skolans ämnen på flera olika sätt, ett av dessa 

är omklädningrumssituationen. Många elever i den här åldern kan dessutom vara missnöjda med sin 

kropp men saknar också erfarenhet av att visa upp den inför andra. Lärarna diskuterar att de elever 

som kanske har tidigare idrottserfarenheter är också mer vana att umgås under dessa 

omständigheter vilket gör de mer vana vid situationen. Men de elever som är ovana kan känna sig 

obekväma och t.o.m. välja bort undervisningen enbart för omklädningsrummets skull. Vissa lärare 

menar också att puberteten och när man kommer in i denna kan ha betydelse för själva 

omklädningsrumsproblematiken.     

 

Man är rädd att exponera sin kropp för andra. Man kan ha hamnat olika i puberteten och det här 

kroppsidealet som vi har att allting ska vara perfekt, och då kanske man får kommentarer i 

omklädningsrummet (L4).  

 

Detta citat visar att puberteten och när en elev kommer in i denna kan ses som ett argument för 

varför elever inte deltar i undervisningen. Dagens samhälle har blivit kroppsfixerat där ingenting får 

vara felfritt, de elever som kanske inte riktigt lever upp till ett sådant ideal kan då få synpunkter på 

detta i omklädningsrummet. Dessa synpunkter kan i värsta fall leda till att eleven i fråga inte vill 

delta i undervisningen eller i alla fall inte byta om och duscha innan och efter denna. Lärarna tror 

dessutom att själva miljöombytet kan påverka elever till att vilja byta om och duscha med andra. 

Där en elev kanske har gått i samma klass under en lång tid för att sedan helt byta skola och klass 

när de kommer upp i åldrarna och ska då börja om med samma procedur igen som när de var små. 
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Du har gått med en klass i sex år och är van vid alla och känner alla sen kommer du in i en ny klass, du 

ska in i omklädningsrummet med dem, du kanske ska dela omklädningsrum med andra människor som 

går i sjuan, åttan, nian kanske ännu högre upp. Vi har ju en gymnasieskola nära som ibland använder sig 

av våra lokaler. Så att det finns ju jättemånga anledningar till att deltagandet sjunker (L2). 

 

Att byta miljö och skolklass efter flera års tid tillsammans med sina vanliga klasskamrater som 

eleven känner igen väl, kan ses som tufft hos vissa. Du ska som elev börja byta om med din nya 

klass och inte nog med det så kanske flera andra klasser byter om och duschar samtidigt. De som 

inte är vana vid detta kommer således att känna ett obehag du hen blir obekväm i situationen. Det 

gör samtidigt att eleven struntar i att vara med och deltagandet på lektionstid sjunker. 

Sammanfattningsvis syns det tydligt att lärarna ser omklädningsrumssituationen som ett problem då 

många elever känner ett obehag till denna. Hur lärarna arbetar för att kunna lösa problem blir 

således en viktig fråga och något som jag kommer att ta upp under min andra frågeställning.   

5.1.3 Lågt självförtroende 

Enligt samtliga lärare kunde eleverna som sällan eller aldrig deltog i undervisning beskrivas som 

individer med dåligt självförtroende. Dessa elever hade svårt att tro på sig själva och att de kunde 

utföra någonting under idrottslektionen. De kände sig sämre än andra elever och var också rädda för 

att göra bort sig under något moment. Det kan exempelvis handla om att de inte ville visa upp något 

avancerat när hela klassen tittade på eller att de hade dåliga erfarenheter från idrotten och därmed 

inte trodde på sig själva och vad de var kapabla till att göra. Erfarenheter är något som lärarna 

diskuterar flitigt och de uttrycker sig bland annat så här i frågan. 

 

Man vet att det är många som har otroligt dåliga erfarenheter av just idrott, det kan vara 9 års dåliga 

erfarenheter som vi lärare ska försöka vända till någonting som man själv tycker är väldigt positivt men 

som många andra inte alls upplever (L1). 

 

Detta citat visar att det fanns elever med många års dåliga erfarenheter av idrott och hälsa. Läraren 

ska då försöka vända dessa erfarenheter till någonting bra för eleven, det kan bli en utmaning då det 

samtidigt visar sig att flera elever kommer till idrottsundervisningen med en negativ bild av ämnet.        

 

Dom kommer hit med en väldigt, väldigt negativ bild av ämnet idrott och hälsa, och dem har problem 

med att möta en idrottshall. De har liksom inte den här lustkänslan av att gå till en idrottshall (L1). 
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Det synliggörs att eleverna har en dålig uppfattning av ämnet och att lustkänslan saknas vilket kan 

få vissa elever att inte vilja gå till idrottshallen och vara med i undervisningen överhuvudtaget. 

”Elever med negativa bilder av ämnet är ju ofta dem som inte är med alls” (L1). Därmed handlar 

mycket av problemet om elevernas självförtroende vilket citatet här nedan visar.  

 

Mycket handlar om självförtroende man kan ha blivit utsatt för någonting med att just inte lyckas i någon 

idrott, ibland kan du tyvärr bli väldigt utpekande om man inte lyckas med någonting på en idrottslektion 

(L1).  

 

Elevers självförtroende i ämnet kan minska genom att hen inte klarar av någon aktivitet. I det här 

ämnet blir det tydligare än i andra ämnen precis som en lärare under intervjuerna uttryckte sig ”Ens 

tillkortakommanden är ganska tydliga man kan liksom inte gömma sig med det man skriver i 

datorn, utan här visar sig kunskaperna så tydligt” (L3). En lärare tar upp ett exempel där en elev ska 

visa upp en uppvärmningsövning inför de andra klasskamraterna. Eleven med ett redan dåligt 

självförtroende kan i det fallet välja en mycket enklare övning eller helt välja att avstå från att visa 

upp en övning alls. Ännu en lärare diskuterar att när en elev inte kan hoppa eller stå på ett ben så 

blir det så himla tydligt, vilket leder till att vissa elever då hellre flyr från undervisningen. Lärarna 

diskuterar dessutom att eleverna är olika grundtränade inför ämnet och att även gruppaktiviteter kan 

ställa till med problem hos vissa elever.       

 

Om man har tränat i sju, åtta år i en idrott så är man ju grundtränad i typ allting. Då blir det ju att dem 

som inte tränar känner att jag är inte lika bra. Ibland har man ju även två klasser samtidigt man känner sig 

trygg i sin grupp men sen kommer en annan grupp in och nej då är man inte trygg där (L2). 

 

En elev som inte har tidigare erfarenheter från idrotten kan få det tuffare i ämnet än de elever som 

redan är grundtränade i flera års tid. Eleven kan även i det fallet känna sig sämre än de andra enbart 

för att hen inte känner sig grundtränad. Eleven i fråga tänker då inte på hur bra han eller hon 

egentligen är för att ha tränat så pass lite utan jämför sig enbart med de som kanske har hållit på 

med idrott sen barnsben. Det blir då förståeligt att självförtroendet hos eleven blir lidande. Idrott 

och hälsa är ett dessutom ett ämne där aktiviteterna kan utföras på olika sätt och även det göra 

eleverna osäkra på sig själva. Inom idrott och hälsa kan du som elev få ställas mot att ensam klara 

av någonting men ämnet handlar dessutom mycket om samarbete med andra elever i stort. De 

elever som besitter ett sämre självförtroende kan då få en känsla av att det är extra jobbigt med olika 

typer av gruppaktiviteter. Speciellt om dessa sker med någon eller några personer som de kanske 

inte umgås med under övriga skoltiden en lärare uttrycker sig så här ”Vissa tycker även att det är 

jobbigt med gruppaktiviteter och som kanske inte då väljer att vara med på dessa” (L1).  Eleven står 
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alltså över själva gruppmomentet för att hen inte känner sig säker på aktiviteten. Lärarna uttrycker 

sig i frågan att detta även är något som räknas i den slutgiltiga bedömningen av eleven då ämnet 

kräver att eleverna ska samarbeta.    

 

Sammanfattningsvis ger lärarna en tydlig beskrivning av de elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen. De menar nämligen på att dessa elever har ett dåligt självförtroende samt dåliga 

erfarenheter av ämnet. Elever med tidigare erfarenheter om att inte ha klarat någon aktivitet kan 

tycka att dessa moment är jobbiga och välja att inte delta i dessa alls. Hur själva aktiviteten utförs 

har även det betydelse för elevers deltagande. Vissa ser nämligen arbete i grupp som någonting 

besvärligt men som en lärare uttryckte sig ”Vissa ser gruppaktiviteter som något jobbigt, medan 

andra inte ser det som jobbigt alls” (L1). Så det kan ses som en kombination där vissa alltså ser det 

besvärligt med gruppaktiviteter medan andra inte bryr sig alls. De elever som inte är vana vid 

träning sedan tidigare kan dessutom känna sig sämre än de som redan är grundtränade. Om det är 

flera klasser som har idrott samtidigt kan även det ses som ett hinder och göra eleverna otrygga i 

situationen och tappa självförtroendet vilket i sin tur kan leda till ett ett minskat 

undervisningsdeltagande.  

5.2 Strategier för att öka elevernas motivation, deltagande och närvaro  

Nedanför presenteras de resultat som jag fått fram utifrån min andra frågeställning: Hur arbetar 

lärare i idrott och hälsa för att motivera de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen? 

De kategorier som identifierats är 1. Skapa förutsättningar för betyg, 2. Skapa glädje, 3. Skapa 

möjligheter för ombyte, 4. Skapa möjligheter för eleverna att vara medbestämmare.  

5.2.1 Skapa förutsättningar för betyg 

Var och en av lärarna diskuterar olika sätt och planer som de använder för att få elever som sällan 

eller aldrig deltar att ändå i slutet kunna få ut minst ett godkänt (E) betyg i ämnet. Några av lärarna 

menar på att det inte är hur bra eleverna är på en viss idrott som ska sättas betyg på utan att det är 

hur de använder rörelserna under ett visst moment medan andra påpekar att man ska sätta upp mål 

eller samtala med eleven för att kunna få denna att bli motiverad och i slutändan få ett betyg. 

 

Jag gör en planering med eleven i fråga. Att dem här kunskapskraven ska man uppnå, man kan få ett eget 

träningsprogram att följa. Men inte en hel kurs eftersom det finns obligatoriska moment i kursen som 

eleverna måste delta i (L1). 

 

Det synliggörs att ett eget träningsprogram kan vara en möjlighet för elever som har det något 
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svårare än andra i ämnet. Lärarna diskuterar att ett träningsprogram kan se ut på lite olika sätt men 

ofta får eleven ”känna på” hallen lite för sig själv och ha någon form av egenträning för att komma 

igång. Målet är att eleven sedan ska komma in i den stora gruppen och vara delaktig i de 

obligatoriska momenten för att läraren i slutet ska kunna göra en bedömning av elevens kunskaper. 

En annan respondent svarar så här på frågan. 

 

Det handlar om att hitta deras mål. Vissa har ju en sådan enkel sak som att, men vad ska du läsa på 

gymnasiet? Jo men jag ska läsa det här, ja men då vet du att du måste ha betyg i idrott och hälsa. För 

vissa är det så enkelt att ja men okej det har jag inte tänkt på. Det kan vara en motivering även om den 

inte låter jätterolig så kan vissa bli motiverade av det (L2).  

 

Detta citat visar att lärarna arbetar med att sätta upp tydliga mål för eleverna i syfte att de ska få 

betyg i ämnet. En aspekt av att sätta upp tydliga mål är att höja motivationen hos eleverna, ge dem 

möjligheter till ett nytt tankesätt och skapa förmåga att se framåt. En lärare tar också upp den 

digitala tekniken och hur det går att arbeta med denna för att finna lösningar på ett 

bedömningsproblem.  

 

Jag hade en elev som vägrade dansa i grupp. Men då kom jag med ett förslag att hen skulle göra en film 

hemma, så jag berättade för eleven att den här musiken har vi och de här rörelserna ska ni göra. Sen fick 

hen filma på sig själv och skicka in filmen via datorn och då såg jag ju att eleven kunde dansa och kunde 

få betyg i momentet (L4). 

 

Det synliggörs att användandet av den nya digitala tekniken kan vara en lösning hos de elever som 

annars vägrar att delta i momentet. Genom att låta en elev filma sig själv när hen utför samma 

rörelser till samma musik som under lektionstillfället får läraren ett bedömningsunderlag och kan 

därmed bocka av detta kunskapsområde. Läraren i fråga diskuterar samtidigt att det i idrott och 

hälsa går ganska snabbt att sätta betyg på ett visst område ”Kan du rörelse till musik, ja det ser jag 

ju direkt genom att du hoppar till musik i tre minuter så är du klar sen” (L4). Detta citat visar att 

lärare i idrott och hälsa ser ganska fort när en elev klarar målen eller inte, de som då behöver extra 

hjälp har läraren då tid för eftersom själva bedömningen av de andra eleverna sker så snabbt menar 

läraren på. Lärarna tar även upp de elever som är befriade till en viss del i frågan om hur de skapar 

förutsättningar för ett godkänt betyg. 

 

Jag vill och försöker ha individuella samtal med dessa för att försöka få dem att vara med så mycket som 

det går. Sen om det är vissa saker som de verkligen inte vill göra eller ställa upp på så har jag aldrig nått 

tvång på att de ska göra det. Så eleverna kan befrias från vissa moment om man säger i kursen, men de 

befrias ju aldrig från hela kursen i sig. Det kan dem ju inte göra eftersom då kan dem ju inte få betyg 
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(L1). 

 

Detta citat visar att lärarna inte kan tvinga eleverna till deltagande, utan de kan bli befriade från 

olika delar i undervisningen. Däremot kan de inte befrias från en hel kurs eftersom läraren då inte 

kan bedöma eleven och ge denne ett betyg. Därför blir det viktigt att arbeta mot individuella samtal 

med dessa elever, så att läraren får med dessa så mycket som möjligt i undervisningen. Under 

intervjuerna framkom ett exempel på en elev som blev befriad under de sista månaderna i nian men 

ändå kunde få betyg. 

 

Jag har stött på en elev men inte som är befriad på det sättet men som har velat göra annan undervisning 

och då inte kunde få högsta betyg. Vi hade liksom redan satt ett betyg och då sa vi att du har visat allting 

som du kan eftersom hon inte ville delta längre. Det var sista tiden några månader i nian, och då gjorde 

hen en annan aktivitet där jag inte kunde ha tillsyn men som var okej ändå. Hen var iväg och simmade 

som lektion för att få motion (L2). 

 

Det synliggörs att elever som redan har visat upp sina kunskaper i ämnet under tidigare år och 

som inte längre vill delta i den ordinarie undervisningen har möjlighet att bli befriade från 

undervisningen men ändå få betyg i ämnet. Läraren får då finna någon annan aktivitet som 

eleven kan ägna sig åt under samma tid som de andra eleverna har den ordinarie 

undervisningen. Betyget som sätts kan däremot inte bli det högsta eftersom eleven inte är 

med och deltar fullt ut under hela kursens gång, men eftersom han eller hon redan har kunnat 

visa sina kunskaper sedan tidigare har läraren ändå ett nästintill fullgott bedömningsmaterial 

att utgå ifrån.  

 

Utifrån respondenternas svar går det sammanfattningsvis att tolka detta som att samtliga 

lärare arbetar mot att alla elever ska nå målen och minst bli godkända i ämnet. Detta sker på 

lite olika sätt där både individuella samtal, träningsprogram, digital teknik och befrielse från 

olika moment kan hjälpa både läraren att få ett bedömningsunderlag men också de elever som 

sällan eller aldrig deltar att ändå få ett slutbetyg i ämnet.        

5.2.2 Skapa glädje  

De flesta lärarna är eniga om att de arbetar mot glädje för att motivera elever till att vara med i 

undervisningen. En elev ska tycka att det är kul med idrottsutövande och detta ska leda till att 

eleverna få en positiv bild av ämnet. Glädje är ett utmärkande drag hos idrottsämnet som kanske 

inte alls nämns lika väl i andra av skolans många ämnen.   
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Ja alltså det hoppas man ju alltid att dem ska bli glada av det man gör och känna sig nöjda och stolta över 

det dem har presterat liksom. Det handlar ju om att de får göra saker som dem tycker är roliga (L2).  

 

Det här är väl egentligen det enda ämnet som man kan bygga på glädje, jag menar mattelärare tänker ju 

inte på att det ska vara roligt. Men när jag planerar en lektion så tänker jag ofta att det ska vara skoj för då 

får jag eleverna med mig. Många är ju också på plats även när man har det som de inte tycker är speciellt 

skoj men det visar sig i engagemang och vilja under lektionen (L3).   

 

Citaten visar att lärarna arbetar mot att utforma aktiviteter som eleverna tycker är roliga. Aktiviteter 

som de ska känna sig tillfreds med att de har presterat och klarat av. Lärarna ser det dessutom som 

ett stort ansvar att skapa aktiviteter där så många som möjligt av eleverna känner glädje. Glädje är 

däremot något som inte diskuteras så ofta i andra ämnen men det kan bero på att det här ämnet 

bygger på att få eleverna med sig och det kan ske när de känner att något är roligt. Samtidigt ser 

lärarna tydligt att engagemanget minskar hos de elever som inte känner glädje, därmed blir glädje 

en viktig pusselbit att planera sina lektioner utefter. Glädje kan förekomma på flera olika sätt i 

lektionen en sak kan vara att eleverna får vara med och bestämma i lektionsinnehållet:  

 

Glädje är ju liksom att de får prova att visa att de är duktiga för varandra för att ta fram glädjen hos vissa, 

andra är att det får vara ganska fritt att man kan utveckla själv att dem får komma på lite egna regler, att 

dem får bestämma tillsammans (L2).  

 

Citatet visar att glädje kan stå för många olika saker som exempelvis att visa sig duktig inför andra 

eller få vara medbestämmare i undervisningen. Även om det finns flera positiva aspekter med att 

ämnet bygger på glädje så finns det lärare som ser glädje utifrån en annan synvinkel och som 

värdesätter livskunskap före glädje i ämnet.   

 

Om vi ska höja statusen på vårat ämne så är det ju inte att man ska ha roligt, då tycker jag istället att man 

ska lära sig viktiga saker, en typ av livskunskap i så fall. Men visst självklart vill jag skapa glädje i det 

jag gör på lektionerna men jag vill ju framförallt ha ett rejält syfte bakom varje lektion om vad jag ska 

göra och då kan inte syftet vara att jag ska skapa glädje (L1).  

 

Det synliggörs att glädje däremot inte kan ses som en statushöjare för ämnet idrott och hälsa i sig. 

Det är viktigare att läraren arbetar mot ett tydligt syfte vid varje lektion som kan få eleverna att 

utveckla olika viktiga saker, en typ av livskunskap där eleverna lär för framtiden. Glädje kan ses 

som viktigt men läraren kan kanske inte bara planera och genomföra en lektion utefter det.  
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5.2.3 Skapa möjligheter för ombyte 

Då lärarna ser omklädningsrummen som ett allmänt problem och som en situation som kan få vissa 

elever att inte vilja delta alls i undervisningen, är det viktigt för lärarna att ta tag i problemet och 

arbeta så att fler elever känner sig trygga i omklädningsrumsmiljön och inte ser denna som ett 

hinder för deltagande. Flera av de intervjuade lärarna har funnit lösningar på problemet som de 

gärna delade med sig.  

 
Det går att underlätta uppgiften så att de t.ex. inte behöver duscha efteråt (L2).  
 

Detta citat visar att läraren kan göra en uppgift mindre fysiskt krävande så att så många som möjligt 

kan vara med trots att de inte behöver duscha efter lektionens slut. Lärarna diskuterade även att 

eleverna inte varje gång behöver springa sig fulla av svett. ”Ja alltså det är ju inte hur svettiga 

eleverna är som jag betygsätter, utan hur väl de utför rörelserna” (L3). Citatet visar att det är 

rörelserna och hur eleverna klarar att utföra dessa som är avgörande för betyget. Att underlätta 

uppgiften får fler elever att vilja delta i undervisningen då själva omklädningrumssituationen där 

eleverna ska byta om och duscha efteråt har tagits bort. Att samtala med eleven och komma fram 

till en gemensam lösning kan också ses som en strategi för att minska på problemet.  

 

Omklädningsrum kan vara ett hinder där man inte vill duscha med andra men det kan man samtala med 

eleven om och fixa ett eget sådant (L3).  

 

Citatet visar att läraren kan prata med eleven om den rådande omklädningsrumssituationen 

och tillsammans finna en lösning. En sådan lösning kan vara att ordna ett eget 

omklädningsrum åt eleven i fråga. Eleven kan då både byta om och duscha ifred vilket 

förhoppningsvis löser denna form av problematik. Hur läraren arbetar kring ombyte på 

lektion togs också upp i diskussionen där lärarna hade olika åsikter i frågan.  

 

Jag låter ingen elev vara med oombytt och det är jag väldigt hård med. För liksom mycket handlar om att 

man ska vara förberedd inför lektionen och att vi har ett krav. Sen ska eleverna besitta ett hygientänk 

också (L1).    

 

Det synliggörs att eleverna ska besitta ett hygientänk, vilket kan ses som ett argument för 

varför ingen elev ska vara oombytt. Samtidigt är det olika från skola till skola angående de 

krav som ställs på undervisningen. På en skola hade de ett krav på sig att ingen elev skulle 

vara med i undervisningen oombytt. På en annan skola rådde en delad åsikt. 
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Jag har släppt det där med att eleverna måste vara ombytta. Men självklart är jag på dem, nu får du gå och 

byta om så att du kan vara med helt och hållet. Detta har jag gjort eftersom jag har erfarenheter av att 

eleverna annars inte tar med sig kläder och att de då inte behöver vara med alls (L4). 

 

Att låta eleverna vara med i undervisningen trots att de är oombytta kan ses som ännu en 

strategi för hur lärarna kan jobba mot problemet. Det kan dessutom ses som en lösning för att 

slippa problematiken med att eleverna ”glömmer” sina träningskläder hemma, eftersom de 

vet om att de i så fall slipper lektionen. Samtidigt blir det svårt för eleverna att vara delaktiga 

helt och hållet, vilket gör att lärarna ändå måste vara på eleverna i frågan och säga till dessa 

att de bör byta om ifall de ska vara med fullt ut.   

 

Sammanfattningsvis syns det tydligt att det råder delade åsikter om hur lärarna löser problemet med 

just omklädningsrumsproblematiken. Att samtala med eleven om varför hen inte vill vara med i 

undervisningen kan vara en lösning på problemet. För ligger det i att han eller hon inte vill duscha 

eller byta om med andra elever så ska lärarna kunna finna en lösning. Att fixa ett nytt 

omklädningsrum till eleven kan betyda att hen är med i undervisningen och i slutet kan få ett betyg. 

Att underlätta en typ av övning eller aktivitet till dessa elever kan också leda till att de kan vara med 

i den ordinarie undervisningen trots att de inte är ombytta, alla aktiviteter behöver inte bygga på att 

eleverna ska springa runt och bli svettiga efteråt. Samtidigt kan en annan lösning vara att jag som 

lärare släpper det där med att alla elever behöver vara ombytta.  

5.2.4 Skapa möjligheter för eleverna att vara medbestämmare 

Under intervjuerna framkom det tydligt att lärarna arbetade med att få eleverna att bli delaktiga i 

både undervisnings- och lektionsinnehållet för att motivera dessa till deltagande. Samtliga lärare 

anser att de låter eleverna få påverka undervisningen. 

 

De får vara med och lägga upp undervisningen. De får fylla i sina tankar på ett papper om det finns 

någonting som man ska tänka på, eller om det finns några moment som de inte tycker är stimulerande att 

göra. Därifrån kan man sedan göra en planering, men sen finns det fortfarande obligatoriska moment som 

man ska ha in, och det måste man förklara väldigt tydligt att man inte bara kan välja bort (L1). 

 

Citatet visar att eleverna får vara delaktiga i planeringen. De får känna att de har en möjlighet att få 

prova på och testa det dem vill göra. Samtidigt finns det obligatoriska moment i undervisningen 

som måste vara med för att eleverna ska kunna bedömas på ett korrekt sätt och det behöver eleverna 

ha förståelse för.  
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Är det någon elev som vill köra någonting och hålla i någon form av lektion exempelvis att de har kört 

någonting på mellanstadiet och vill köra det igen. Så visst varsågoda säger jag då. Eller du läraren jag vill 

leda en uppvärmning till musik och rörelse, så visst varsågoda säger jag. Sen har jag i nian att de får hålla 

en lektion, det är absolut inget tvång eller så men de som vill har den möjligheten (L3).   

 

Att kunna påverka både undervisnings- som lektionsinnehåll är viktigt för att få eleverna att känna 

sig som medbestämmare. Om de har erfarenheter från tidigare år och tyckte att någon aktivitet var 

extra rolig ska eleverna ges möjlighet till att utöva den igen. Likaså om en elev vill hålla i en 

uppvärmning så ska den få möjlighet till detta av läraren. Att få hålla i en alldeles egen 

undervisning och få prova på hur det är kan också vara en sak som motiverar fler elever då de får 

göra och sätta ihop en lektion precis som de vill ha den. Ytterligare en lärare arbetar mot att 

eleverna ska få möjlighet att testa på nya saker som de vill göra då han uttrycker sig så här. 

 

Ibland vill de testa någonting nytt alltså som de har hört eller sett. Man har ju kanske inte möjlighet att 

göra allt men ibland, ja jag vet att min kollega har tagit med dem till något gym någon gång och det ska 

vi testa mer (L2). 

 

Att eleverna får prova på nya saker som de upptäckt visar att de är medbestämmare i 

undervisningen. Att läraren arbetar mot att eleverna får komma med förslag om olika aktiviteter gör 

dessa till delaktiga i lärandeprocessen. Att ta med eleverna till ett gym och få testa på andra nya 

saker ger eleverna också det en känsla av medbestämmande. En lärare säger så här i frågan gällande 

elevers rättighet till planering och genomförande av undervisning och lektionsinnehåll.  

 

Har man elever som är på hugget och planerar och genomför någonting så går ju det in i bedömningen 

(L3). 

 

Planering och genomförande är ett av målen som står med i ämnets båda kursplaner för grund- samt 

gymnasieskolan. Därmed ska detta liksom de andra målen vägas in i det slutgiltiga betyget hos varje 

elev. Det visar även att delaktighet och att eleverna får vara medbestämmare i undervisningen är 

högst angeläget för att kunna nå inte minst de högre betygen i ämnet. Men det finns även 

obligatoriska moment som eleverna ska vara med i för att en bedömning ska kunna ske och dessa 

moment är svårare för en elev att kunna påverka. Men vet de om att de kanske redan veckan efter 

får prova på något som de känner mer motivation till så kan det göra att eleverna ändå kämpar på 

under ett obligatoriskt moment som de egentligen inte ser som särskilt stimulerande i vanliga fall.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hela mitt resultat är tvetydigt då det å ena sidan visar att lärarna 
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uttrycker att elevdeltagandet på lektionerna är relativt bra och därmed inte bör ses som en 

problematisk situation för ämnet. Å andra sidan kan lärarna tydligt beskriva de faktorer som 

kännetecknar elever som sällan eller aldrig deltar och lärarna har även tydliga strategier för hur de 

arbetar för att få deltagandet att öka. I och med deras utförligt beskrivna faktorer och strategier blir 

det tydligt att de på något sätt känner till fenomenet med elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen och att de arbetar för ett motivationsarbete som ska leda till att alla elever i slutet 

ska kunna bli godkända i ämnet.  

 

I nästkommande kapitel kommer studiens diskussion att behandlas i relation till detta resultatkapitel 

samt tidigare forskning vilket förhoppningsvis ger än en mer klarare bild av problemet med de 

elever som sällan eller aldrig deltar i idrottsundervisningen.   
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6. Diskussion 

Detta kapitel kommer att behandla studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vidare följer en 

metoddiskussion där en bedömning av studiens styrkor och svagheter redogörs, samt ett 

kunskapsbidrag där tänkbara implikationer av uppsatsens resultat diskuteras utifrån ett 

idrottsvetenskapligt perspektiv. Diskussionskapitlet avslutas med att tydliggöra studiens slutsatser. 

6.1 Resultatdiskussion  

Följande två avsnitt kommer att diskutera lärarnas beskrivning av de som sällan eller aldrig deltar, 

samt vilka strategier som de använder sig av för att få med dessa i undervisningen så att ett 

bedömningsunderlag skapas. Men först kommer jag att diskutera fenomenet med elever som sällan 

eller aldrig deltar i idrottsundervisningen i stort. 

 

Samtliga lärare ansåg att elever som sällan eller aldrig deltar i idrottsundervisningen inte bör ses 

som en problematisk situation för ämnet, eftersom de flesta eleverna trots allt är med. Det skiljer sig 

gentemot skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa som visade att var 

femte elev inte deltog i undervisningen. Att det skiljer mellan dessa studier kan ha att göra med att 

skolinspektionens flygande tillsyn enbart skedde under en vårdag i april 2010 (Skolinspektionen 

2010). Den kan enligt mig inte stå för ett riksgenomsnitt för samtliga skolor i landet då 

undersökningen som sagt enbart gjordes under en dag. Det som resultatet samtidigt redovisade var 

att dessa elever även var borta från övrig undervisning i skolan vilket tyder på att problemet med 

deltagande och närvaro inte enbart har med idrottsundervisningen att göra utan att det blir ett 

allmänt problem som lärarna får arbete runtomkring. Däremot kan idrottsämnet bli startpunkten för 

att se om en elev börjar tappa även i andra ämnen, oftast beror det på att det aktiva deltagandet hos 

eleverna syns mycket tydligare i det här ämnet jämfört med andra där eleverna exempelvis kan 

gömma sig bakom en datorskärm.  

6.1.1 Faktorer som påverkar elevens deltagande 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas intresse för fysisk aktivitet (Lgr11). Det kan 

däremot bli en utmaning när eleverna har andra intressen som väger tyngre. Studiens resultat visar i 

själva verkat att intresse för ämnet påverkar deltagandet. Resultatet tyder nämligen på att de elever 

som sällan eller aldrig deltar har andra intressen än idrott och att de inte var särskilt fysiskt aktiva 

vid sidan av idrottsundervisningen heller. Detta visar även utvärderingen NU-03 där 15 % av 

eleverna inte ser ämnet som sitt populäraste och inte är intresserade av det överhuvudtaget 

(Skolverket 2005). Mycket handlar således om att eleverna saknar inre motivation, där individen 

utför en aktivitet för sin egen skull och kan istället ses som icke motiverade (amotivation) till att 
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utföra en fysisk aktivitet (Ryan & Deci 2000), och väljer därmed att stå över undervisningen eller 

att inte vara aktivt delaktig och istället går och sätter sig på en bänk.  

 

Resultatet visar att intressena hos eleverna ser olika ut men att datorspelande är en populär aktivitet 

där eleverna sitter uppe till sent, vilket leder till att dessa blir trötta och omotiverade till att vara med 

på idrottsundervisningen dagen efter. Studiens resultat redogör dessutom för att valet av 

yrkesintresse spelar in på hur motiverad en elev är till att delta i idrottsundervisningen. En elev som 

vill arbeta inom restaurangbranschen ser lärarna som mindre motiverade än de som vill arbeta med 

något mot det fysiska aktivitetshållet. Det här resultatet kan på så vis tolkas som att lärarna ser dessa 

elever som mer inre motiverade till att delta i undervisningen och också gör det för deras egen skull, 

eftersom de ska arbeta med något fysiskt i framtiden och behöver ha en bra livsstil och hälsa.  

 

En kategori som kunde synliggöras i analysen av resultatet var olusten för ombytet. Detta visar även 

NU-03 som konstaterar att 12 procent i grundskolan samt 7 procent av eleverna på gymnasiet tycker 

att det är jobbigt att byta om med andra (Skolverket 2005). I omklädningsrummet uppstår en intim 

och känslig situation där många elever känner sig utsatta (Skolinspektionen 2012). I resultatet 

synliggörs problemet som många gånger handlar om att eleverna inte vill exponera och visa upp sin 

kropp för andra människor i omklädningsrummet och duschen, eller att de inte är vana och bekväma 

vid att göra det. En problematik som leder till att flera av eleverna väljer att inte delta i 

undervisningen och många gånger står över den helt. Olusten för ombytet framhölls även i resultatet 

genom beskrivningen att eleverna inte är nöjda med att visa upp sin kropp, vilket många gånger 

beror på det kroppsideal som finns i dagens samhälle där alla ska se perfekta ut. Resultatet visade 

dessutom att puberteten har betydelse och eftersom att alla människor är olika kommer varje elev 

också olika in i denna, vilket även det kan vara en anledning till att inte vilja visa upp sig i 

omklädningsrummet. Att det finns en oro hos flera elever med just omklädningsrumsproblematiken 

kan både den här studien och NU-03 redogöra för. Det skulle kunna bero på att många elever i den 

här åldern ser omklädningsrummen som ett hinder och som en plats som många gånger blir 

förknippat med någonting negativt vilket gör att eleven känner sig otrygga och istället väljer bort 

hela undervisningen ifall inte det finns lärare som accepterar att de är oombytta på lektionen.  

 

Att lågt självförtroende hör till faktorer för hur motiverade eleverna är för idrott och hälsa blir 

tydligt när resultatet redogör för att många elever känner sig sämre än deras klasskamrater i ämnet 

och att de har dåliga erfarenheter av ämnet i stort. Däremot visar Strauss, Rodzilisky, Buracck och 

Collin att självförtroendet ökar genom fysisk aktivitet och kan leda till en ökad motivation (Strauss 

m.fl. 2001). En aspekt som skiljer sig gentemot resultatet som svarar för att elevernas motivation 
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vid dåligt självförtroende avtar. Resultatet visar nämligen att ämnet är väldigt utpekande om en elev 

inte lyckas med någonting på en idrottslektion, vilket kan vara en bidragande orsak till lågt 

självförtroende. Elever som känner sig sämre än andra eller de som har dåliga erfarenheter från förr 

genom att misslyckas med en aktivitet, tror också jag får ett minskat självförtroende och motivation 

för ämnet idrott och hälsa.  

 

Ännu en aspekt som kan bringa lågt självförtroende är att eleverna i det här ämnet stöter på andra 

elever som har tränat i många års tid och som är grundtränade för de flesta av aktiviteterna. Därmed 

blir det lärarens uppgift att inte jämföra elevens prestation med någon annans utan att istället lägga 

vikten på uppgiften i sin helhet och hur individen kan förbättras utifrån denna (Wery & Thomson 

2013) då spelar det nämligen ingen roll hur många års erfarenheter en elev har av ämnet. I NU-03 

fick eleverna svara på vad de tyckte var viktigast med idrottsundervisningen hela två av tre elever 

såg samarbete och ökat självförtroende som viktiga ämnesinslag (Skolverket 2005). Därför blir det 

extra viktigt att få alla eleverna att känna sig välkomna och lika värda i ämnet. Samtidigt tror jag 

liksom Strauss, Rodzilisky, Buracck och Collin att det går att använda fysisk aktivitet för att 

förbättra självförtroendet men då gäller det också att varje elev känner sig trygga med 

undervisningen i stort och framförallt känner sig motiverade till att vilja delta i denna.   

6.1.2 Strategier för att öka elevernas motivation, deltagande och närvaro 

Studiens resultat svarade för att lärarna arbetade med en rad olika strategier för att öka elevernas 

motivation, deltagande och närvaro på undervisningen. Att skapa förutsättningar för betyg var en av 

dessa strategier för att eleverna i slutändan skulle kunna få ett godkänt betyg i ämnet. Däremot visar 

Bråkenhielm att betygen ses som en anledning till varför inte elever deltar i ämnet. De upplever 

nämligen att läraren enbart sätter betyg på elevens prestationer, vilket gör att elevernas syn på 

ämnet sjunker när betyget riskerar att sättas utifrån om en elev duger- eller ej (Bråkenhielm 2008). 

Å andra sidan kan betygen ses som viktiga då de visar upp en elevs färdigheter och kunskaper i 

ämnet samtidigt som de ger en indikation på hur eleven ligger till. Men då är det också viktigt att de 

sätts på rätt sätt och inte utifrån vad en elev presterar, eftersom det enbart nämns som en liten del i 

kursplanerna för ämnet. Resultatet visar att lärarna försöker göra detta genom att skapa 

förutsättningar, vilket kommer till uttryck genom att dels göra en planering och eget 

träningsprogram åt eleven där läraren beskriver vilka kunskapskrav som skall uppnås för ett 

godkänt betyg. Detta kan kopplas till Wery och Thomsons strategi för att öka den inre motivationen, 

när de talar om att en lärare ska ge eleverna valmöjligheter i vad de arbetar med och hur de ska 

klara sina uppgifter (Wery & Thomson 2013). På ett sätt blir ett eget träningsprogram nämligen en 

valmöjlighet för eleven som sällan eller aldrig deltar i undervisning att ändå klara sina 
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undervisningsuppgifter och kunna få ett betyg.  

 

Att arbeta med mellanliggande mål är också en strategi som Wery och Thomson tar upp, det kan 

leda till att eleverna blir motiverade och känner sig kompetenta att klara av mindre mål (Wery & 

Thomson 2013). Detta synliggörs i resultatet när en lärare frågar en elev vad denne har tänkt sig att 

studera i framtiden, vilket kan vara något som kräver ett slutbetyg i ämnet idrott och hälsa. Elevens 

mellanliggande mål blir här att få ett betyg i ämnet för att sedan nå sitt fulla mål genom att bli 

antagen till sitt program. Att använda sig av den nya digitala tekniken är också något som kan skapa 

förutsättningar för betyg. I det här fallet gällde det en elev som vägrade dansa men som fick filma 

sig själv när hen utförde rörelserna till den avsedda musiken som de andra eleverna använde sig av i 

den ordinarie undervisningen. Läraren kunde sedan spola fram och tillbaka i filmen för att se hur 

hen utförde rörelserna. Det gick sedan att sätta ett betyg på eleven, vilket tyder på att även den 

digitala tekniken är ett bra verktyg inom idrott och hälsa. Det ledde nämligen till att eleven kunde 

bli betygsatt på ett moment som är obligatoriskt i ämnet. Att kunna använda modern teknik för 

skapande och lärande (Lgr11) beskrivs dessutom som ett kunskapsmål i både läroplanen för grund- 

och gymnasieskolan. Vilket gör denna typ av verktyg än mer viktigt att använda sig av i 

undervisningssyfte.  

 

Frågan om hur lärarna arbetar med befrielse i undervisningen togs upp där de svarade på att 

eleverna kan bli befriade från vissa moment i undervisningen, men aldrig från en hel kurs för då kan 

de inte få betyg. Detta visar även Larsson, Fagrell, Johansson, Lundvall, Meckbach och Redelius på 

där hälften av studiens lärare svarade för att en elev kan bli befriad från vissa delar i undervisningen 

(Larsson m.fl. 2010). Under skolinspektionen flygande tillsyn i ämnet var 2 procent av eleverna 

delvis eller helt befriade från ämnet, den siffran är ganska hög då läraren innan befrielse alltid ska 

finna möjligheter till att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov (Skolinspektionen 2010).  

 

Utifrån resultatet kan läraren skapa förutsättningar genom att låta en elev som i slutet av 

idrottskursen börjar bli mindre delaktig i ämnet och få hög frånvaro från undervisning att göra något 

annat. En lärare tog upp ett exempel där han lät eleven i fråga gå och simma istället då han redan 

hade betygsatt eleven i ämnet. Detta kan förklaras av att det här fallet enbart gällde några månader i 

slutet av kursen då eleven börjat tappa delaktigheten i undervisningen. Däremot kan en sådan här 

lösning enligt mig bli svår att göra hos en elev i början av en kurs då hen måste vara med och visa 

upp sina kunskaper inom vissa obligatoriska moment i undervisningen för att kunna bli godkänd. Så 

som jag ser det kan en elev endast bli befriad helt från undervisningen i slutet av en kurs i övrigt 

behöver eleven vara med för att läraren ska kunna få ett fullgott bedömningsunderlag.  
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Resultatet svarar för att lärarna använder sig av strategier för att skapa glädje. En elev ska tycka att 

det är roligt och kul med idrottsundervisningen och att utöva olika former av fysisk aktivitet.  

Ryan och Deci visar att glädje utvecklar en individs inre motivation till att vilja utföra fysisk 

aktivitet (Ryan & Deci 2000). NU-03 visar även att det viktigaste med idrottsundervisning är att ha 

roligt enligt eleverna (Skolverket 2005). Samtidigt visar SISU på att glädje tillför positiva effekter 

där en person kan utnyttja sina resurser fullt ut och prestera optimalt (SISU 2006). Detta synliggörs 

även i resultatet där lärarnas strategi blir att skapa glädje genom att göra saker som eleverna tycker 

är roliga.  

 

I resultatet beskrivs dessutom idrottsämnet som det enda skolämnet som kan byggas på glädje ”Det 

här är väl egentligen det enda ämnet som man kan bygga på glädje, jag menar mattelärare tänker ju 

inte på att det ska vara roligt” (L3). Å andra sidan finns det inget som i läroplanen tyder på att ämnet 

idrott och hälsa ska grundas på glädje och vara roligt, därmed är glädje något som lärarna själva har 

valt att bedriva undervisningen kring. En orsak till det beskrivs i resultatet som att glädje i det här 

ämnet skapar en situation där lärarna får eleverna med sig och på sin sida. Att det ska vara roligt kan 

stå för många olika saker, men ser man det utifrån något meningsfullt, intressant och lärorikt blir 

roligt genast ett tillfälle för lärande och utveckling (Larssson & Redelius 2004). Detta synliggörs 

även i resultatet där roligt byts ut mot att eleverna ska lära sig nya och viktiga saker, en typ av 

livskunskap som blir viktigt för var och en. Samtidigt som det skapar ett lärandeklimat som ändå 

kan upplevas som stimulerande av eleven. Studiens resultat antyder dessutom på att glädje kan visa 

sig genom att eleverna får komma på nya regler och att dem får bestämma tillsammans. Glädje kan 

på så vis hänga samman med att eleverna få vara medbestämmare i både undervisnings- som 

lektionsinnehåll.    

 

Att en elev ska kunna byta om utan att må dåligt känns som en självklarhet, men många elever 

upplever som jag tidigare nämnt obehag för omklädningsrumssituationen. Därmed blir det viktigt 

för lärarna att finna strategier för hur eleverna ska känna sig trygga att byta om. Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning i idrott och hälsa visar på att det finns skolor i landet som tagit till strategier 

som att montera draperier i duscharna eller som har en lärare eller någon annan vuxen närvarande i 

omklädningsrummet (Skolinspektionen 2012). I resultatet synliggörs olika strategier för att lösa 

problemet bland annat kan läraren underlätta uppgiften så att eleven inte behöver duscha eller 

samtala med eleven som ser omklädningsrummet som ett problem för att arbeta därifrån genom att 

exempelvis ordna ett eget omklädningsrum åt eleven i fråga. Det råder däremot delade åsikter kring 

lärarnas strategier. Då det samtidigt redogörs för att elever som är oombytta inte får vara med i 



39 

 

undervisningen, eftersom eleverna ska besitta ett hygientänk enligt lärarna. I både grund- och 

gymnasieskolans läroplaner redogörs det däremot ingenstans för att det krävs kunskaper och 

färdigheter i hygientänk, och att eleverna behöver vara ombytta för att nå måluppfyllelse och kunna 

bli bedömda i ämnet. Samtidigt vilar skolan på en värdegrund som ska visa på förståelse och 

medmänsklighet (Lgr11) och då har varje individ också rätt att vara klädd hur den vill. Det visar 

tydligt på att eleverna oavsett klädesplagg ska få vara med i den ordinarie undervisningen och att 

lärarna inte ska kunna uteslutna någon elev från att delta för en sådan sak. Å andra sidan tror jag att 

också att problemet med omklädningsrummen skulle minska då eleverna inte behöver anlända till 

idrottsundervisningen med en obehagskänsla för ombytet. Samtidigt som elevdeltagandet ökar 

vilket leder till att lärarna får ett bredare bedömningsunderlag hos även de elever som annars inte 

skulle deltagit.  

 

En sista strategi som kunde urskiljas från resultatet och som lärarna arbetade mot var att skapa 

möjligheter för eleverna att vara medbestämmare. För att få eleverna motiverade till ämnet och 

vilja vara med ansåg lärarna att eleverna ska ges möjlighet att kunna påverka och vara 

medbestämmare vid undervisnings- och lektionsinnehållet. Även El-Sherif visar i sin studie på att 

det är viktigt att eleverna får vara medbestämmare i undervisningen då det ger eleven en känsla av 

delaktighet, vilket leder till ökad motivation och elevdeltagande under lektionstid (El-Sherif 2014). 

I resultatet synliggörs att eleverna får vara delaktiga i lärandeprocessen genom att ”De får vara med 

och lägga upp undervisningen” (L1) samtidigt lärarna förklarade att det finns obligatoriska moment 

som också måste vara med och som eleverna inte kan välja bort. Wery och Thomson visar även att 

de elever som får vara med och utforma undervisningen får en känsla av delaktighet och kontroll 

över sitt lärande vilket ökar den inre motivationen hos dem (Wery & Thomson 2013). Att lärarna 

skapar möjligheter för eleverna att vara medbestämmare synliggörs ytterligare i resultatet genom att 

eleverna får hålla i en alldeles egen lektion som de har utformat på sitt sätt. I en sådan process får 

eleverna rätt till inflytande på både planering och genomförande vilket tydligt kan kopplas samman 

med både grund- och gymnasieskolans båda läroplaner där eleverna ska förmedla kunskaper inom 

demokratiska förmedlingar vilket kan komma till uttryck genom framförallt planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen. Vidare redogörs för att idrott och hälsa ska syfta till att 

eleverna utvecklar förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter (Gy11). En 

aspekt av detta förklaras ytterligare i resultatet när respondenterna diskuterar att detta 

kunskapsområde dessutom vägs in i betyget, där de elever som är på hugget och planerar och 

genomför någonting också visar prov på färdigheter för ett högre betyg. Å andra sidan visar det på 

att lärarna följer läroplanens riktlinjer gällande elevernas möjligheter att vara medbestämmare. Där 

även de elever som visar sig vara mest delaktiga i planeringsprocessen får det inräknat i 
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slutbedömningen.  

 

Sammanfattningsvis visar diskussionen på både likheter och skillnader mellan studiens resultat och 

den tidigare forskning som gjorts kring elever som sällan eller aldrig deltar. Bland annat svarar både 

resultatet och tidigare forskning för att omklädningsrummet är en miljö som påverkar många 

elevers deltagande. Samtidigt finns elever som vill vara med i undervisningen oombytta men utifrån 

resultatet råder delade åsikter kring om det accepteras eller ej. Resultatet visar nämligen att eleverna 

ska besitta ett hygientänk, och då ska de vara ombytta till idrottskläder annars får de inte vara med i 

den ordinarie undervisningen. Att eleverna ska besitta ett hygientänk och vara ombytta för att nå de 

uppsatta kunskapsmålen beskrivs varken i kurs- eller läroplanerna för ämnet. Lärarens huvuduppgift 

är bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i ämnet och det kan hen göra oavsett vilka kläder 

eleven har på sig under lektionstid.    

 

En faktor som skilde sig gentemot tidigare forskning var lågt självförtroende, där resultatet svarade 

för att en elev kan få ett sämre självförtroende genom fysisk aktvitet pga. att detta ämne är väldigt 

utpekande om någon elev gör fel. Å andra sidan visar tidigare forskning att lågt självförtroende kan 

förbättras genom fysisk aktivitet (Strauss m.fl. 2001). Det kan bero på att den studien grundades på 

en kvantitativ metod med stor målgrupp, medan min studie är kvalitativ i sin form och har 4 

respondenter vilket kan påverka resultatet. Däremot svarade samtliga lärare i denna studie likadant 

på frågan vilket ändå tyder på att lärarna är eniga om att självförtroendet sjunker. Att lärarna 

dessutom utarbetar olika former av strategier som i slutändan leder till att dessa elever ska kunna 

betygsättas är också tydligt. Genom att skapa olika förutsättningar, bygga lektioner på glädje, arbeta 

så att en elev känner sig trygg vid ombytet och låter de vara medbestämmare i undervisningen 

försöker de få eleverna till att bli inre motiverade till ämnet, där det aktiva deltagandet på lektionen 

är högt och där alla elever efter avslutad kurs kan få ut ett minst godkänt betyg i ämnet. Med 

vetskapen om att lärarna arbetar för ett gott lärande och- motivationsklimat även om det sker på lite 

olika sätt är efter den här diskussionen än mer tydligt. Efter denna resultatdiskussion kommer 

följande avsnitt diskutera val av metoder och hur dessa har påverkat studiens resultat. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare beskriver de elever som sällan eller aldrig 

deltar och vilka faktorer som påverkar elevers deltagande. Vidare undersöks idrottslärares 

motivationsarbete med de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen så att ett 

bedömningsunderlag kan skapas. För detta ändamål valdes en kvalitativ ansats med intervju som 

metod, då Kvale och Brinkmann redogör för att det är en bra metod att använda sig av när forskaren 
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vill undersöka människors upplevelser och självuppfattningar samt få en överblick om deras 

livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009) vilket var syftet i denna studie. Även Denscombe hävdar att 

intervjuer är lämpligt att använda sig av när människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter ska studeras (Denscombe 2009). Dessa argument styrde mitt val av metod samtidigt 

som jag ansåg att lärarnas beskrivning och arbete med elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen lämpar sig bäst som kvalitativ intervjuform, då ett mer djupgående resonemang kan 

föras kring problemet.  

 

Bryman redogör för att den semi-strukturerade intervjuformen gör intervjun mer flexibel och att 

forskaren utifrån sin intervjuguide samtidigt har stor möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

(Bryman 2011). Det bidrog till att jag kunde utforma svaren på mitt sätt, även jag hade en 

intervjuguide att följa. Lärarnas svar fick dessutom större utrymme och jag kunde bygga vidare 

intervjun på att ställa följdfrågor när det behövdes. Jag anser att det var rätt beslut att använda 

intervjuer som metod även om Denscombe tar upp några nackdelar med intervjuer. Han redogör 

bland annat för intervjuareffekten där framförallt kön, ålder och etniskt ursprung spelar in på hur 

sanningsenligt en människa pratar och hur mycket information denne vill dela med sig av sin 

livsvärld (Denscombe 2009). Detta har däremot inte jag märkt någonting av vid mina intervjuer och 

jag tycker att samtliga lärare delade med sig information som många gånger anknöt till verkliga 

händelser som de varit med om, och jag har svårt att tro att dessa historier är påhittade då de kunde 

beskriva dessa utförligt. En av lärarna har jag dessutom haft som VFU handledare så vi kände 

varandra sedan tidigarer.  

 

Även ljudinspelningar som min studie byggde på kan enligt Denscombe få respondenterna att känna 

obehag till en början (Denscombe 2009). Detta har jag inte heller märkt något av under intervjuerna 

då jag började samtliga intervjuer med allmänna frågor för att få respondenterna att känna sig 

trygga. Samtidigt som de fick läsa intervjufrågorna innan intervjun började. Detta för att de etiska 

principerna ska bli uppfyllda där lärarna innan intervjun ska kunna säga om de kan, vill eller inte 

kan svara på alla frågor. Det som varit det mest problematiska med ljudinspelningar har varit 

transkriberingen som tagit lång tid att göra. Även Bryman redogör för att transkriberingar tar lång 

tid göra, även om det underlättar vid en analys när fokuset liksom den här studien ligger på vad 

människorna säger (Bryman 2011). Därmed har transkriberingarna kunnat ses som viktiga inslag för 

att kunna få fram ett resultat, och det har således fått tagit en längre tid av studiens tidsschema.     

Denna studie hade kunnat utökas med deltagande observationer som enligt Denscombe är en 

tillförlitlig metod för att samla in data (Denscombe 2009). Jag kom däremot fram till att denna 

metod inte hade ökat reliabiliteten eftersom det är svårt att studera elever som sällan eller aldrig 



42 

 

deltar i idrottsundervisningen, då de inte är där. Enligt Bryman kan en deltagande observation också 

bli mycket påträngande och upplevas som störande då observatören behöver mer av människors tid 

än under en intervju. Samtidigt blir forskaren vid en deltagande observation ofta begränsad till en 

viss miljö med samma människor, vilket hen inte behöver bli vid valet av intervju som metod 

(Bryman 2011:443)   

 

Mitt urval var strategiskt i den meningen att jag endast tog med respondenter i den ordning de blev 

aktuella genom exempelvis utbildningsbakgrund (Barajas 2013). I den här studien krävde jag att 

respondenterna skulle vara utbildade lärare i idrott och hälsa samt besitta några års yrkeserfarenhet i 

ämnet för att kunna besvara samtliga frågor. Framförallt den första frågeställningen rörande lärarnas 

beskrivning av de elever som sällan eller aldrig deltar. Samtidigt har jag med tiden funderat på om 

resultatet hade sätt annorlunda ut om ett exempelvis ett slumpmässigt urval hade gjorts där urvalet 

av människor hade gjorts rent slumpmässigt (Denscombe 2009) vilket i den här studien hade kunnat 

tillgodogöras genom lärare som undervisar i ämnet men som inte är utbildade i det, alternativt lärare 

som är utbildade men som inte arbetar i ämnet för tillfället. Att få fram en generell bild av hur 

problemet ser ut tror jag då hade varit svårare eftersom de antagligen inte hade besuttit de 

erfarenheter kring ämnet som krävdes.    

 

Under intervjuerna höll jag mig neutral till svaren och samtliga intervjuer utgick ifrån min 

intervjuguide vilken var uppdelad utifrån mina två frågeställningar där frågorna var anpassade till 

att svara för dessa. Så här i efterhand kan jag medge att jag borde ha gjort om denna något mer då 

några frågor kunde upplevas som samma av respondenterna och svaren blev därmed liknande på 

några frågor. Till exempel kunde frågan Kan du ge något exempel på en elev som du mött i 

undervisningen och som inte velat delta tagits bort samt dess följdfrågor eftersom lärarna ändå kom 

in på samma svar vid andra frågor. Att jag började varje intervju med att lärarna fick beskriva sin 

bakgrundsfakta tycker jag gjorde respondenterna mer bekväma i intervjusituationen. På samma sätt 

hävdar Bryman att bakgrundsinformation är viktigt då du som forskare kan sätta in respondentens 

svar i ett sammanhang (Bryman 2011). 

 

Att jag använde mig av en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna satte fart har i efterhand kunnat 

ses som ett bra val. I och med pilotintervjun blev några frågor i intervjuguiden ändrade samtidigt 

som några försvann helt och hållet. Även Bryman hävdar att pilotintervjuer är viktiga för att kunna 

klargöra att intervjufrågorna samt undersökningen i sin helhet är bra (Bryman 2011). Min 

respondent som var utbildad idrottslärare men arbetade inte med detta för tillfället och fick därmed 

problem att besvara vissa frågor men då detta enbart var en pilotintervju var syftet i sig inte hennes 



43 

 

svar på frågorna utan om de fungerade att ställa i sin helhet och att hen kunde förstå dessa.  

Till sist bör man i en metoddiskussion framhäva hur stark tillförlitligheten för denna studie anses 

vara. Till en början vill jag klargöra att denna studie enbart har fyra stycken respondenter och 

resultatet kan jag då inte hävda är generellt för samtliga idrottslärare i landet.  Att studien enbart har 

fyra respondenter beror på svårigheter att få med fler. Genom att ha kontaktat en massvis olika 

skolor och idrottslärare har i stort sett alla av dessa tackat nej direkt eller sagt att de återkommer 

med ett svar senare, ett svar som oftast resulterade i ett nej även det. Detta kan ha att göra med att 

lärarna i denna tid har mycket arbete att göra inför sommaren där rättning av prov och 

betygsbedömningar tar mycket av deras tid. Samtidigt hävdar Kvale och Brinkmann att forskaren 

ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det som studien efterfrågan. Antalet 

respondenter har på vis att göra med studiens syfte där det ibland kan räcka med att intervjua endast 

en person (Kavle & Brinkmann 2009). Bryman beskriver detta som teoretisk mättnad där forskaren 

ska samla in data tills denne inte finner någon ny och relevant fakta (Bryman 2011). Detta tolkar jag 

som att denna undersökning hade kunnat ha fler respondenter men i och med dess svårigheter och 

den tid jag hade på mig var inte detta görbart. Samtidigt anser jag att den fakta jag fick ut av dessa 

fyra respondenter inte gav någon ny fakta och därmed kan en teoretisk mättnad ändå ses.  

 

Tillförlitligheten av studien har stärkts genom att intervjuerna har skett på olika skolor i en 

mellansvensk stad. Det visar samtidigt på att respondenterna har ungefär samma beskrivningar av 

elever som sällan eller aldrig deltar och arbetar på samma sätt för att dessa ska få ett betyg, även om 

lärarna inte arbetar i samma kommun och på samma skola. Även hur jag utfört min analys har 

betydelse för tillförlitligheten i studien. I Handbok i kvalitativ analys av Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2009) redogörs att forskaren kan drabbas av dataöverbelastning genom att studien har 

ett för brett syfte alternativt för många frågeställningar (Fejes & Thornberg 2009). I min studie 

anser jag att syftet är koncist och att det riktar sig mot studiens två frågeställningar. Därmed har den 

insamlade datan inte kunnat ses som överdrivet stor och kvaliteten på analysen har därmed enligt 

mig inte hotats av dataöverbelastning. I min analys av resultatet har jag samtidigt exemplifierat med 

citat inom varje kategori för att läsaren ska kunna göra sig en bild av att det jag tolkat är rimligt.    

 

I undersökningen var alla respondenter av det manliga könet och jag kan i efterhand ställa mig 

frågan om det kan ha påverkat resultatet? Då syftet i studien inte var att sammanställa varken ålder, 

kön eller undervisning i andra ämnen ser jag inte detta som en påverkansfaktor men självklart skulle 

det vara intressant att i framtida forskning exempelvis enbart göra en studie med kvinnliga 

idrottslärare för att se om det ändå finns en skillnad i svaren. Att respondenterna har varit ärliga och 

sanningsenliga i alla sina svar är också det svårt för mig att avgöra men som jag tidigare nämnt 
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kunde de framhäva olika verkliga händelser gällande de som sällan eller aldrig deltar vilket enligt 

mig ändå höjer sanningshalten ett snäpp, då jag har svårt att tro att dessa utförliga berättelser om 

eleverna var påhittade. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Som jag tidigare svarat för vore det intressant att se hur kvinnliga lärare svarar i en studie liknande 

denna. Samtidigt skulle likväl denna studie kunna göras i ett elevperspektiv där kvalitativa 

intervjuer gjorde med elever på skolan för att se varför dessa sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen. Vad det är som egentligen får dessa att inte vilja vara med och delta? Enligt 

resultatet svarar lärarna för att intresset påverkar deltagandet. Därmed skulle det vara intressant att 

utifrån detta elevperspektiv se vilka intressen som lockar och varför vissa intressen som inte rör den 

fysiska aktiviteten påverkar deltagandet så mycket. Upplever eleverna själva att intresset påverkar 

deras deltagande? Vad kan i så fall en strategi vara för att lösa det problemet?  

6.4 Avslutande reflektioner 

Det går att tolka studiens resultat som att lärarna ser elevdeltagandet på lektionerna som relativt bra. 

Å andra sidan kan de tydligt beskriva faktorer som kännetecknar elever som sällan eller aldrig 

deltar och lärarna har även tydliga strategier för hur de arbetar för att få deltagandet att öka. I och 

med deras utförligt beskrivna faktorer och strategier blir det tydligt att de på något sätt känner till 

fenomenet med elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen och att de arbetar för ett 

motivationsarbete som ska leda till att alla elever i slutet ska kunna bli godkända i ämnet. Enligt 

lärarna tycks elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen ha andra intressen än fysisk 

aktivitet, intressen som kan förknippas med stillasittande aktiviteter. Lärarna uttrycker dessutom att 

många elever känner ett obehag för omklädningsrummen och inte vill byta om till idrottskläder. Det 

råder dock delade åsikter kring om lärarna accepterar elever som är oombytta eller ej. Det handlar 

enligt lärarna om att eleverna ska besitta ett hygientänk och därmed behöver vara ombytta. Ett 

hygientänk som däremot varken nämns i kurs- eller läroplanerna för ämnet. Det blir därmed tydligt 

att studien ger upphov till tre stycken huvudfynd som tillsammans ger en förståelse för elever som 

sällan eller aldrig deltar.  

 

Studien bidrar samtidigt till ett kunskapsbidrag i den mening att andra idrottslärare i landet kan få 

kunskap som kan användas för att skapa möjligheter för eleverna att bli godkända i ämnet. Dels 

genom att olika faktorer som påverkar deltagandet tas upp och dels genom att olika strategier för 

hur lärare kan arbeta för att öka elevernas motivation, deltagande och närvaro beskrivs. Samtidigt 

ger studiens resultat implikationer på att lärare behöver goda kunskaper inom pedagogik för att 
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kunna lösa en situation där elever sällan eller aldrig deltar i undervisningen. Med detta vill jag ha 

sagt att lärarna behöver besitta kunskaper i att kunna se till varje individs bästa och samtidigt ha en 

förståelse om att alla elever är olika. Vilket exempelvis redogörs för i resultatet där vissa elever ser 

det som jobbigt med gruppaktiviteter, medan vissa inte ser det som jobbigt alls.    

 

En faktor som togs upp och sågs som en anledning till varför elever sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen var den om omklädningsrummen. Genom en pedagogisk kunskap ser man till varje 

individs bästa och försöker därmed finna strategier för att lösa problemet. Ett sådant sätt kan vara 

att samtala med eleven och tillsammans finna en lösning på varför hen sällan eller aldrig deltar. En 

sådan lösning kan enligt resultatet exempelvis vara att fixa ett eget omklädningsrum åt eleven i 

fråga vilket förhoppningsvis leder till högre delaktighet hos denne under lektionstid. Den 

pedagogiska kunskapen ger samtidigt förståelse för att alla elever är olika och att problemet med att 

dessa inte är delaktiga i undervisningen kan likväl komma hemifrån där föräldrarna själva inte är 

särskilt fysiskt aktiva och har andra intressen som ”smittar” av sig hos sina barn. Pedagogisk 

kunskap möjliggör även ett lärande hos eleverna där de får vara medbestämmare i undervisningen 

och känna glädje till det dem gör. Att eleverna får vara med och påverka undervisningen är viktigt 

inte minst för att de får göra det de själva är intresserade av utan också för att de får lära sig planera 

och genomföra undervisning, något som både står med som ett kunskapsbidrag i läroplanen och 

som samtidigt ökar deras självförtroende genom att de känner att de klarar av uppgiften. Kunskaper 

som jag tror bidrar till att eleverna allt oftare är med i undervisningen. Att kunna skapa 

förutsättningar där läraren skapar egna träningsprogram till eleven eller där han eller hon använder 

sig av den nya digitala tekniken för att kunna betygsätta ett område tyder också på pedagogiska 

färdigheter. Då läraren även i den situationen visar sig besitta kunskaper i att eleverna är olika och 

därmed finner olika strategier för att kunna bedöma en elev utifrån samma kunskapsområde som de 

övriga.  

 

En pedagogisk kunskap visar sig ha betydelse för hur delaktig en elev kommer eller inte kommer 

vara i undervisningen och ser man inte varje elev som en ensam individ som läraren behöver arbeta 

och motivera kring, kommer fenomenet med elever som sällan eller aldrig deltar i undervisning att 

kvarstå. Det leder till att elever får bristande kunskaper inom ämnet idrott och hälsa, kunskaper som 

är viktiga för elevernas framtida yrkesroll. Idrott och hälsa ger inte bara eleverna en möjlighet till 

att utöva fysisk aktivitet det ger också eleverna en kunskap i samarbete. Vilket har blivit viktigt inte 

minst i dagens samhälle där många yrken kräver att de anställda samarbetar för att nå resultat. 

Många yrken i samhället kräver dessutom att de anställda besitter en tämligen god fysisk förmåga 

så att de klarar av arbetsuppgifterna. Genom att lärarna besitter en pedagogisk kunskap vill jag tro 
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att alla elever kommer göra sitt bästa i ämnet och framförallt vara aktivt delaktiga under lektionstid. 

Det bidrar inte minst till att lärarna får ett bedömningsunderlag hos alla elever utan också att 

samhället i framtiden får arbetare som klarar av sina uppgifter.      
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

 Etiska principer 
            - Är det okej att intervjun spelas in? Det är bara jag som kommer att lyssna på materialet 

              och efter att studien är avslutad och betyget i kursen är satt kommer inspelningen att  

              raderas. 

            - Du är helt anonym. 

            - Du behöver inte svara på någon fråga om du inte vill, utan att lämna någon förklaring. 

            - Intervjun är helt frivillig och du har rätt att när som helst avbryta denna. 

 

 Allmänt 
            - Ålder? 

            - Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? (Olika skolår?) 

            - Hur länge har du arbetat på denna skola? 

            - Vilka skolår undervisar du i? 

            - Är du utbildad lärare i idrott och hälsa? 

            - Var utbildade du dig? 

            - Varför valde du att arbeta som idrottslärare? 

            - Är det av samma anledning eller varför väljer du att arbeta som lärare idag? 

            - Vilka syften och mål vill du förmedla till eleverna utifrån din undervisning och  

               lektionsinnehåll? 

 

Vilka upplevelser har lärare i idrott och hälsa av de elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen?  
 

 Hur tänker du om närvaro/frånvaro i ämnet idrott och hälsa jämfört med andra 

ämnen? 

- Hur är närvaron/deltagandet på dina lektioner?     

- Vad beror det på? 

- Hur uppfattar du elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen? 

- Finns det elever som är befriade från undervisningen? 

- Varför?      

- Varför tror du att elevers deltagande i idrottsundervisningen minskar i högre åldrar? 

 

 Hur skulle du vilja beskriva de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa? 
            - Är dessa elever borta även från andra ämnen? 

            - Är dessa pojkar och flickor fysiskt aktiva eller inaktiva på sin fritid? 

 

 Kan det finnas något/några hinder innan, under eller efter lektionen som gör att elever 

inte vill delta? Vad kan det vara? Känslan att känna sig obekväm i träningssituationen? 

Ointresserad? Oron att byta om med andra? Att läraren och/eller klasskamrater har negativa 

förväntningar av eleven? 

 

 Kan du ge något exempel på en elev som du mött i undervisningen och som inte velat 

delta.  
            - Varför tror du eleven inte ville delta? 

            - Hur pratade ni med eleven kring det? 

            - Vilka pratade med eleven? (mentor kan vara inblandad) 

            - Byggde man upp någon plan och vad innehöll den? 
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Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att motivera de elever som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen?  

 

 Idrott och hälsa har liksom andra skolämnen olika mål som eleverna ska uppnå för 

minst betyget E. 
            - Hur arbetar du för att eleverna som sällan eller aldrig deltar ska nå kunskapsmålen? 

            - Hur arbetar du för att alla elever ska klara målen för betyget E i ämnet? 

            - Hur arbetar du för att alla elever ska vara delaktiga i undervisningen? 

 

 Om en elev har ”glömt” sina ombyteskläder på din lektion, hur förhåller du dig till 

denna problematik?  

                 -  Får eleven delta i den ordinarie undervisningen eller får han eller hon göra något annat  

               istället?  

             - Hur väljer du och/eller eleven en eventuell alternativ aktivitet/lektionsinnehåll? 

             - Vad kan exempelvis aktiviteten/innehållet bestå av? 

             - Ifall eleven får ta en promenad. Vad är syftet med den alternativa aktiviteten? Hade du  

               kunnat göra på något annat sätt?   

             - Hur arbetar du för att eleverna inte ska välja att hoppa över din lektion? 

 

 Hur kan du som lärare påverka dina elever att vilja bli motiverade i undervisningen? 
            - Vilka motiv använder du för att få eleverna till att vilja delta i undervisningen?  

               Hälsa? Betyg? Beröm? Nyfikenhet? Glädje? Utmaningar? 

            - Spelar det någon roll vilka aktiviteter som bedrivs på lektionen? Är det fler deltagare  

              beroende på om det är bollspel, gymnastik eller dans på schemat? 

            - Spelar det någon roll på vilket sätt ni utför aktiviteterna? 

            - Vilka aktiviteter är minst samt mest populära?  

            - Påverkar det dig när du ska planera din undervisning?    

 

 Forskning visar att eleverna blir som mest motiverade när ämnet bringar glädje. 
            -Tänker du på det när du planerar dina lektioner? 

            - Försöker du att få eleverna att bli delaktiga och kunna påverka både  

              undervisningsinnehållet och arbetsformerna?  

            - Hur gör du detta?  

            -Är det någon skillnad i val av aktivitet mellan pojkar och flickor?  

 

 Enligt skollagen ska en elev delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 

avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.   
            -Vad är enligt dig ett giltigt skäl till att utebli från undervisningen? 

 

 Har ni någon plan om det är en elev som regelbundet är frånvarande under 

lektionstid? 
            - Hur ser den ut? 

            - Hur arbetar ni med den?  

            - Hur är elevernas reaktion på den? 

            - Samverkar ni med andra idrottslärare på skolan för att finna en gemensam plan? 

 

   


