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Sammanfattning 

 

Den här studien behandlar elevers motivation till ämnet idrott och hälsa i gymnasiet. Syftet  

med studien är att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet motiverar de lågpresterande  

eleverna och de elever som riskerar att få betyget F i idrott och hälsa. Kvalitativa intervjuer  

genomfördes med idrottslärare i Uppsala för att undersöka hur de arbetade med att nå de  

elever som inte uppnår målen för ett godkänt betyg. Självbestämmandeteorin och KASAM  

är de motivationsteorier som använts som utgångspunkt när resultatet har analyserats.  

Analysen av resultatet visar att det som de intervjuade lärarna fokuserade på var att skapa  

goda relationer till eleverna för att kunna nå dem. Miljön på lektionerna var en stor  

faktor som påverkade elevernas inställning till ämnet. Kunskapskraven för att nå betyget  

E är tillräckligt hanterbara för alla elever, att det inte är på grund av bristande förmåga som  

gör att eleverna blir underkända. Det är bristande närvaro som gör att lärarna inte kan 

bedöma elevernas förmåga som nästan uteslutande är anledningen till betyget F.   

 

Studien är utförd gemensamt mellan oss författare, då båda har varit delaktiga i samtliga  

moment av skrivandet.  Det enda tillfället som arbetet delats var då Markus skrev den  

teoretiska utgångspunkten och Peter skrev den tidigare forskningen.  

Vi vill tacka alla lärare som vi intervjuat och vår handledare.  

 

Nyckelord: Idrott och Hälsa, Gymnasiet, Motivation, Lågpresterande elever, 

självbestämmandeteorin, KASAM 
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1. Inledning 

 

I dagens postmoderna samhälle vi lever i ställs inga höga krav på fysisk aktivitet. Arbetslivet 

är idag mindre fysiskt krävande än tidigare och aktiviteter som idag erbjuds till ungdomar på 

fritiden är i stor utsträckning stillasittande sysselsättning. Det välutvecklade 

kommunikationsnätet bidrar också till den inaktiva livsstilen. Människor behöver nästan inte 

aktivera sig fysiskt för att kontakta andra människor eller förflytta sig mellan olika platser. 

 

För de flesta är dagen fylld av stillasittande. Sitta vid en dator på jobbet, vid en skolbänk i 

skolan, på lunchen, till och från jobbet eller skolan. I hemmet framför datorn eller tvn. Allt 

detta stillasittande kan göra vardagen bekväm och det blir svårare att aktivera sig. 

 

Vi som skriver den här studien har alltid varit aktiva, både i föreningsidrotten och inom 

spontanidrotten. Med spontanidrott menar vi idrott på egen hand utanför föreningsidrotten, 

exempelvis träna på gym eller löpning. Vi tror att vår fysiskt aktiva bakgrund har stärkt oss ur 

ett hälsoperspektiv. Som vi ser det, har det funnits både psykiska och fysiska delar som har 

utvecklats och främjats genom idrotten. De psykiska delarna, som social gemenskap och 

delaktighet, samt kroppens fysiska förmåga har utvecklats till att både bemästra nya saker och 

förbättra tidigare utövade rörelseaktiviteter. Under lärarutbildningen för idrott och hälsa har 

det lyfts gång på gång hur viktigt det är att elever är fysiskt aktiva ur ett hälsoperspektiv och 

samhällsperspektiv. En stor del av en idrottslärares uppgift är att väcka ett intresse för ett 

fysiskt aktivt liv för att bland annat upprätthålla en friskare livssituation. 
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2. Bakgrund  

Vid insamling av data och information till rapporten har vi läst undersökningar från 

myndigheter och tagit del av tidigare studier på fysisk hälsa. Det framkom att sociala 

skillnader påverkar ungdomars grad av fysisk aktivitet. Det kan både leda till fysik ohälsa 

samt till ett lågt intresse för skolämnet idrott och hälsa. Därigenom är bakgrunden uppdelad i 

de tre områdena socioekonomisk, ohälsa och skolan. 

 

”Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar 

människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.” 

(GY11, 2011, s.83). Den allmänna rekommendationen för fysisk aktivitet idag är 30 min varje 

dag hos vuxna, för barn och ungdomar är det 60 min (Fyss, 2008, s.40,160). Med begreppet 

fysisk aktivitet menas aktiviteter där du ökar din energiförbrukning. För en del ungdomar kan 

idrottslektionerna utgöra de enda tillfällena där de är fysisk aktiva i sin vardag. Skolan är en 

arena där ungdomar från olika bakgrunder och sociala förhållanden möts och blandas. 

Eleverna är i en ålder där det kommer många intryck och påverkan på olika sätt. Många 

identiteter skapas och utvecklas under gymnasietiden. Här formas en första inriktning till 

vuxenlivet. Skolan har stor roll i att påverka elevernas hälsovanor och detta visas vid Statens 

Folkhälsoinstituts rapport Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och 

datoranvändning (2011, s.18). 

 

2.1. Socioekonomiskt  

 

Ur ett socioekonomiskt perspektiv finns en koppling mellan utbildningskapital och hälsa. Män 

och kvinnor med kortare utbildning har ohälsosammare vanor samt en högre andel arbetslösa 

jämfört med de som har en längre utbildning. Det finns även ett tydligt samband mellan 

arbetslöshet och ohälsa. Allt fler ungdomar saknar behörighet till gymnasieskolan 

(Folkhälsorapporten, 2012, s. 84-85). Bilden av att fetman ser olika ut beroende på de sociala 

skillnaderna i samhället är något som lyfts upp i media. Enligt en artikel som publicerats i 

FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, oktober 2012, lyfts skillnad mellan 

fetma och ekonomiska skillnader fram. Familjer som har bra ekonomiska förhållanden har 

större möjligheter att äta nyttigare och aktivera sig på fritiden eftersom ett hälsosamt liv inte 
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kommer gratis. Detta innebär att familjer med goda ekonomiska förutsättningar har möjlighet 

att inskaffa hjälpmedel till en aktivare fritid som exempelvis löparband, träningsskor, gymkort 

eller personlig tränare. Avsaknaden av ett ekonomiskt kapital kan även ge psykiska 

påfrestningar som stress och oro. Detta resulterar i trötthet som i sin tur ställer högre krav på 

återhämtning hos individen. Därmed blir fritiden mer inaktiv och fysisk aktivitet blir 

nedprioriterat (miun.se, 2012). 

 

De elever som kommer från föräldrar med låg utbildning eller dålig ekonomisk situation är 

generellt sett mindre fysiskt aktiva på fritiden än de elever som kommer från föräldrar med 

hög utbildning eller bra ekonomiska förutsättningar.  Det finns ett samband mellan de sociala 

grupper som har dålig ekonomi eller låg utbildning och de grupper som är minst fysiskt 

aktiva. Tittar man på andelen ungdomar från dessa grupper som är medlemmar i någon 

föreningsidrott är det ca 50 % färre än samma grupp från familjer med god ekonomi och 

föräldrar med högre utbildning (Larsson, 2008, s.117). Liknande antagande stärks av FHIs 

rapport Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och datoranvändning(2011), där 

undersökningar pekar på att ungdomar från de lägsta socioekonomiska grupperna i samhället 

är mindre fysik aktiva och tittar mer på tv än ungdomar från högre socioekonomiska grupper.  

 

2.2. Ohälsa 

 

Enligt statens folkhälsoinstitut framgår det att stillasittandet och fetman de senaste åren har 

ökat bland Sveriges befolkning (Folkhälsopolitisk rapport 2010) och att otillräcklig fysisk 

rörelse medför kraftigt ökad risk för dödlighet, kroniska sjukdomar och hög sjukdomsbörda 

(stillasittande och ohälsa, 2012). Den utveckling vi kan se i Sverige är att övervikten ökar, 

främst hos män. I Folkhälsoinstitutets rapport från 2012 visar det att mellan 2004 och 2011 

har män mellan 16-84 år rapporterat den största ökningen i fetma. I den rapporten är ett BMI 

värde högre än 25 klassat som fetma (Folkhälsorapport, 2012, s.74-76). Siffror från den 

folkhälsopolitiska rapporten (2010, s.36) visade att sjukdomar som var relaterade till fysisk 

inaktivitet kostade samhället årligen 7 miljarder kronor. Kostnaden för sjukdomar som högt 

BMI orsakade, BMI över 25, var 18 miljarder. 
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I en brittisk studie, som DN (2012) har tagit del av, visar resultatet att en alltför stillasittande 

vardag förkortar livet och ökar risken för diabetes. Det finns en koppling mellan stillasittande 

och typ 2 diabetes. Studie kan bevisa att fysisk inaktivitet påverkar glukosnivåerna negativt 

samtidigt som kroppen blir resistent mot insulin. Ungefär 14 procent av befolkningen i 

Sverige har idag en stillasittande fritid vilket inte bara leder till fetma och typ-2 diabetes utan 

är även en kraftig orsak till hjärt-kärlsjukdomar och förtidig död. Enligt 

Världshälsoorganisationen, WHO, är stillasittande den fjärde vanligaste orsaken till förtidig 

död i höginkomstländer (fhi.se, 2011). 

 

2.3. Skolan 

 

Idrottslärarna i skolan är de enda som når ut till alla ungdomar oavsett ekonomisk och social 

bakgrund, vad konsekvenserna med en stillasittande fritid kan leda till. Det är inte bara fysisk 

aktivitet på fritiden som skiljer sig åt mellan dessa grupper utan även ambitionen att uppnå 

höga betyg i skolan. Detta genom att föräldrarna med hög utbildning oftare ger sina barn hjälp 

i hemmet med skolarbeten och eleverna har höga förväntningar på sig både från föräldrarna 

och från skolans lärare. Dovemark (2008, s.35-41) visar att elever från högre 

socioekonomiska grupper har ett större utbildningskapital med sig från hemmet och därmed 

kan få mer stöd i skolarbetet men även högre förväntningar. Även lärarnas krav och 

förväntningar på eleverna skiljer sig mellan de olika socioekonomiska grupperna. Elevens val 

av gymnasieprogram kan ytterligare vara en komponent som påverkar lärarens förväntningar 

på eleven. Blir förväntningarna från  läraren  väldigt låga på eleven kan det slå negativt mot 

elevens motivation till ämnet (Dovemark, 2008, s.38). Därav kan vi se att elevernas 

motivation till att delta i skolämnet idrott och hälsa är beroende av både lärarens krav och 

förväntningar men också av elevens bakgrund. 

Skolämnet idrott och hälsa på gymnasiet har som syfte att utveckla ett intresse hos eleverna 

att utföra rörelseaktiviteter för att uppnå välbefinnande. Eleven ska även lära sig värdera, 

planera och genomföra aktiviteter som främjar den kroppsliga förmågan (GY11, 2011, s.83). 

Forskning visar att om man har ett intresse för motion och fysisk aktivitet i ungdomen, ökar 

detta chansen till att intresset bibehålls in i vuxen livet. Upplevelsen och bedömningen inom 

skolämnet idrott och hälsa har ett tydligt samband med motionsvanor senare i livet (Isberg, 

2009, s.24, 27). Om eleven inte är aktiv inom någon föreningsidrott och det inte finns någon 
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förebild hemma som förespråkar vikten av motion och hälsosamma levandsvanor, kan 

idrottsläraren vara den enda vuxna som är i en position att påverka eleven. För att 

idrottslektionen ska vara en motiverande och lärande miljö, behöver eleven känna sig sedd, 

förstådd och ha känslan av att uppgiften går att genomföra.(Isberg, 2009, s.25) Om eleven 

samtidigt får ny kunskap och lär sig nya förmågor, leder det till att eleven lättare kan vinna ett 

intresse för fysiska aktiviteter. Läraren har en avgörande roll när det gäller att nå de elever 

som ligger i riskzonen för att bli underkända i ämnet. Något som visat sig vara avgörande för 

att uppnå ett godkänt betyg i teoretiska skolämnet matematik är stödet och samtalen med 

läraren (Sjöberg, 2006, s.189). Det är också en viktig faktor i ett mer praktiskt ämne som 

idrott och hälsa.  

 

Tjänstemännens centralorganisation publicerade 2009 ett utdrag från skolverket, att 24 

procent av landets gymnasieelever hade ofullständiga gymnasiebetyg (TCO, 2009). Läsåret 

2008/2009 var det enligt statistiska centralbyrån 3,6 procent av alla gymnasieelever som varit 

borta en femtedel av studietiden eller mer. Detta bidrog även till indraget studiebidrag för 

dessa elever (Sveriges radio, 2009). Utvecklingen av detta har tyvärr stigit och 2011 

rapporterades att cirka 30 procent av alla gymnasieelever i Sverige gick ut skolan med 

ofullständiga betyg (barrometern.se, 2012). Samtidigt var det hela 5,2 procent som fick sitt 

studiebidrag indraget på grund av skolk läsåret 2011/2012. Enligt CSN innebär skolk “All 

ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolorna ska rapportera till CSN när en elev skolkar mer 

än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. 

Detsamma gäller om eleven åker bort på semester utan att skolan har godkänt det. I vissa fall 

kan det finnas särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron, till exempel mobbning. Då 

kan skolan bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN.” (CSN, 2013) 

 

När skolan noterar en hög frånvaro görs en utredning mot eleven för att finna orsaken till 

frånvaron. Utredningen kan variera i omfattning från fall till fall (Skolverket, 2012a). Detta 

kan även resultera i att ett åtgärdsprogram upprättas. “Ett åtgärdsprogram ska enligt 

skollagen utarbetas om en elev behöver särskilt stöd, det vill säga inte utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen och hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås.”(Skolverket, 2012b , s. 11,). I åtgärdsprogramet skriverer pedagogen och eleven 

upp insatser och åtgärder som ska genomföras för att eleven ska nå kunskapskraven (ibid). 
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Leder inte åtgärdsprogrammet till något resultat slutar det i att eleven får det underkända 

betyget F (Skolverket, 2012c).   

 

Utifrån perspektiven som tagits upp i bakgrunden är det viktigt att idrottsläraren är extra 

uppmärksam och har fokus på de elever som inte har intresse från början och inte har upptäckt 

glädjen och de positiva vinsterna med rörelseaktiviteter.  
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3. Syfte 

Vi vill i denna studie ta reda på vad lärarna anser att de gör i arbetet mot den lågpresterande 

eleven i skolämnet idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Vi vill veta hur lärarna uppfattar elevens 

motivation, vad anser idrottslärarna är viktigt för att motivera dessa elever som har 

svårigheter att nå godkänt?  

 

Vidare vill vi undersöka vilka handlingar idrottlärana anser att de gör i arbetet mot den 

lågpresterande eleven, under lektionen eller utanför undervisningstiden.  

 

Vår förhoppning är att intervjuerna ska ge oss insikt i hur idrottslärarna ser på 

motivationsarbetet och vad de anser är främsta orsaken till att en elev från underkänt. 

 

Frågeställning: 

Vilka handlingar anser idrottslärarna att de tar till mot de lågpresterande eleverna? 

Hur anser idrottslärarna att de motiverar de lågpresterande eleverna? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 

Det finns många olika teorier om motivation. Vi har valt ut självbestämmandeteorin och 

Känslan av Sammanhang, KASAM, som vi anser vara relevanta för skolan och vår 

undersökning. Under lärarutbildningen för idrott och hälsa har dessa två teorier förekommit i 

undervisningen. Båda har tidigare använts i forskning inom skolansvärld. 

 

4.1. Självbestämmandeteorin 

 

Ryan och Deci menar att motivation är en orsak till att människor producerar. Genom att 

undersöka olika anledningar som kan få en student till att utföra en handling har 

självbestämmandeteorin tagit fram olika typer av motivation, utifrån behoven autonomi, 

kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000b, s. 69). Teorins grundare Ryan och Deci 

menar att människors motivation bygger på tre behov; autonomi, kompetens och tillhörighet 

(Ryan & Deci, 2000b, s. 68). När dessa tre behov uppfylls ökar individens psykiska 

välmående och motivation (ibid). Med autonomi menas människans fria val och att hon 

bestämmer över sitt eget liv, att vara den som bestämmer över sitt eget handlande och tar egna 

beslut (Deci & Vansteenkiste, 2004, s.25). Känslan av kompetens uppfylls när en individ 

upplever att uppgiften går att genomföra på ett effektivt och hanterbart sätt och att uppgiften 

inte är svår men inte heller för enkel (ibid). Tillhörighet är det tredje behovet som människan 

behöver fylla för att känna motivation, att känna gemenskap med sin omvärld. Människor 

söker acceptans och trygghet bland andra människor (ibid). Människan dras oftast till de som 

fyller dessa behov, när en individ gör ett val utifrån intressen och personliga åsikter är det för 

att dessa grundläggande behov tillfredställs (ibid).  

 

Uppdelningen Ryan & Deci (ibid) gör av motivation är att dela in begreppet i tre delar. Inre 

motivation, Yttre motivation och Amotivation. Med inre motivation menas att det är något som 

är intressant för individen och att hen vill göra aktiviteten i sig. För att kunna nå en inre 

motivation måste framförallt det autonoma och kompetens behovet fyllas. Individen gör 

aktiviteten för njutning och inte för att få någon annan utdelning (Ryan & Deci, 2000a, s.55-

56). Det viktigaste för inre motivation är att individen själv känner att hen har valt det, att de 
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själv vill (Ryan & Deci, 2000b, s.69). I yngre åldrar är det den inre motivationen som till 

största del styr en individs val. Barn i yngre åldrar och under förutsättning att de är välmående 

och friska, är att de är aktiva, frågvisa, nyfikna och lekfulla, de har en avsaknad av specifika 

belöningar (Ryan & Deci, 2000b, s. 70). När de däremot blir äldre ställs det mer krav från 

skolan och föräldrar samt högre sociala förväntningar. Den inre motivationen kan därigenom 

minska till en aktivitet och motivationen påverkas av aspekter utifrån, en yttre motivation 

eller reglering (Ryan & Deci, 2000a, s.60). Den yttre regleringen kan påverka autonomin 

olika. Yttre motivation refererar till att en individ deltar i en aktivitet för att få ut någon form 

av vinst av sitt deltagande till skillnad från inre motivation som menar att du finner en 

tillfredställelse i aktiviteten i sig (Ryan & Deci, 2000b, s71). En elev som gör en uppgift av 

rädsla för bestraffning, har en lägre autonomi än eleven som ser uppgiften som användbara 

senare i livet (ibid).   

 

För att skapa ett inneboende intresse och inre motivation för en aktivitet krävs det att den från 

början är ny, spännande, utmanande eller uppfyller ett estetiskt värde, om dessa saknas krävs 

en högre påtryckning från de yttre motiveringsregleringarna (Ryan & Deci, 2000b, s.71). När 

den autonoma känslan är som störst drivs en individ av inre motivation. Det är alltså då 

individen känner både glädje till aktiviteten i sig och valt aktiviteten själv. Minskar 

motivationen blir det mindre självbestämmande till att utföra aktiviteter på grund av yttre 

påverkan och krav. Detta leder tillslut till amotivation, där det inte finns någon motivation till 

aktiviteten. Individen ser ingen mening med uppgiften och inte något värde för framtiden, 

eller tror sig inte klara av uppgiften eller tror sig inte kunna nå ett önskat resultat (Ryan & 

Deci, 2000b, s.72). En utomstående person kan dock be någon utföra en aktivitet, uppgift eller 

något annat som personen finner amotivation för. En lärares krav på att en elev ska delta i 

idrottsundervisningen kan exempelvis göra att eleven går från att vara omotiverad för att bli 

passivt delaktig till att sedan upptäcka nya saker som leder till att eleven sedan blir aktivt 

deltagande. Den yttre motivationens olika delar går från att en person deltar mot sin egen vilja 

till att personen finner ett värde med att delta och ser fördelen i ett större perspektiv (Ryan & 

Deci, 2000b, s.71).  
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Den yttre motiveringen är uppdelad i fyra delar. Först kommer yttre reglering och 

introjicerad reglering dessa ligger längst ifrån den inre motivationen om det ses utifrån ett 

autonomperspektiv. Det är här det är minst egen lust och vilja som styr. Yttre reglering, den 

förknippas starkast med yttre motivation. Detta motivations område har det lägsta autonoma 

känslan, individen gör något för att få en belöning eller undvika en bestraffning. Aktiviteten 

görs enbart på grund av ett yttre krav (Ryan & Deci, 2000a, s.62). Introjicerad reglering kan 

förknippas med individens samvete, en uppgift utförs för att slippa skuldkänslor (ibid). Det 

kan vara att en elev är aktiv under en idrottslektion för att läraren förväntar sig det. Nästa steg 

mot den inre motivationen är identifierad reglering som betyder att en individ ser vikten av ett 

beteende eller aktivitet (ibid). Det kan vara att en elev tränar gymnastik, även om aktiviteten 

inte ger någon glädje eller något värde i sig, men för att individen ser en vinning med 

kunskapen i ett annat syfte. Sista steget innan det går över till inre motivation helt och hållet 

är integrerad reglering. Det handlar om att aktiviteten stämmer överens med värden och 

personlighen som individen har, aktiviteten i sig är inte det viktiga utan det ses ur ett större 

perspektiv (Ryan & Deci, 2000a, s.62), som att vara fysisk aktiv för att få ett hälsosammare 

liv. Denna yttre motivations del ligger närmast den inre motivationen (ibid).  

 



11 

 

Kritik mot självbestämmandeteorin har varit att de tre behoven som beskrivs är för få och 

generella, att de inte kan täcka alla behov för att nå välbefinnande och motivation (Ryan & 

Deci, 2000c, s.324). Ryan och Deci har menat på att det behöver vara få komponenter som är 

innehållsrika för att förklara ett stort fenomen, de pekar på tidigare studier som har delat upp 

begreppen i mindre delar och att dessa studier blivit för stora och inte gått att genomföra 

(ibid). Kritik har även riktas mot det faktum att behovet av frihet och individualism inte är 

lika stort i olika sociala grupper, att autonomi inte är ett globalt behov (Jang & Reeve & Kim 

& Ryan, 2009, s 645). Studier visar att västvärlden värderar självständighet högre än vad 

östvärlden gör, där kulturen ser kollektivet viktigare. Forskare menar att självbestämmande i 

ett utbildningsperspektiv inte får samma positiva effekt i alla sociala grupper och kulturer 

(ibid). Förespråkare till självbestämmandeteorin menar att autonomi inte ska ses som lika med 

individualism och självständighet utan det handlar om en inre vilja och behov, att beteende 

och handling kommer inifrån och stämmer överens med individens värderingar (ibid).  

 

4.2. KASAM 

 

Aaron Antonovsky skapade modellen känsla av sammanhang, KASAM, ett verktyg för att 

undersöka hur människor hanterade situationer och vad det var som gjorde att en del 

människor klarade stressade situationer medan andra inte gjorde det. Modellen utgår från att 

det är tre komponenter som ska uppnås för att känna sammanhang. Begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begreppet begriplighet avser att människan förstår allt som händer, både 

hos individen själv och i sin omvärld (Antonovsky, 1991, s.39). För att få en begriplig vardag 

sorteras intryck och stimuli till antigen information eller brus. De som kategoriseras som 

information är begriplig, strukturerad och sammanhängande. Brus kan ses som slumpmässig, 

oväntad, oförklarlig och till och med kaotisk (ibid). Vid en hög känsla av begriplighet 

uppfattar människan information som tydlig, sammanhängande. Informationen går att förklara 

och kan vara förutsägbar (ibid). Det menas inte att informationen är positiv eller väntad utan 

det handlar om att kunna förstå och begripa informationen. I skolans värld kan detta förklaras 

att om elever har förstått ämnesplanen och tycker informationen är klar och tydlig, har eleven 

en hög grad av begriplighet. Har en elev inte fått läroplanens innehåll förklarat för sig och 

ingen insikt i innehållet, bidrar det till en lägre känsla av begriplighet.  
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Det som menas med hanterbarhet är om individen känner att det går att hantera informationen 

som de möts av och om det finns rätt resurser för att kunna svara på kraven som ställs. 

Resurser kan dels vara vara egenskaper som en individ själv besitter eller kan få hjälp med av 

sin närhet från hemmet, kollegor eller professionella (Antonovsky, 1991, s.40). Vid en hög 

känsla av hanterbarhet kan en tragedi eller trauma hanteras bättre, det finns en känsla av att 

själv vara i kontroll av händelsen och situationen, det finns resurser att hantera situationen. 

Har individen en dålig eller låg känsla av hanterbarhet ökar risken för att tankar om orättvisa, 

lidande och uppgivenhet rörande situationen (ibid). Ett exempel på en elev i skolan som har 

en hög känsla av hanterbarhet är att eleven känner att uppgiften kan behärskas, att eleven har 

rätt resurser, och trygghet till uppgiften.  

 

Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet som tar hänsyn till om människan känner 

en mening med de händelser som sker i livet. Att det finns något värde av att situationerna 

som kan stärka personen i framtiden, även om det är en motgång i dagsläget (ibid). 

Svårigheter ses som utmaningar och inte som bördor om en individ har en hög känsla av 

meningsfullhet. Att se en meningsfullhet till en skoluppgift kan kännetecknas av att eleven är 

motiverad och ser ett värde av uppgiften för framtiden. 

 

Alla komponenter är viktiga var och en för sig men att de bär olika tyngd beroende på 

situationen (Tamm, 2012, s.211). En svårighet är om nivån skiljer sig på de olika 

komponenterna. Exempelvis ha höga värden av begriplighet och hanterbarhet men en låg 

känsla av meningsfullhet. Finns det ingen mening, finns det ingen anledning att engagera sig. 

Ett exempel kan vara en elev som förstår och klara av sina uppgifter i skolan men inte kan se 

något värde av kunskapen utanför skolan. Antonovsky menar att i det fallet kommer eleven 

tappa kontroll över situationen och inte försöka lösa problemen och kan leda till en 

obegriplighet. Vidare beskriver Antonovsky att meningsfullhet är den viktigaste komponenten 

inom KASAM, med hög meningsfullhet men låga känsla av de andra komponenterna så kan 

människor fortfarande kämpa för att klara uppgiften och övervinna motgångar. Bara det finns 

en mening med situationen kan de mest kaotiska situationer övervinnas. Antonovsky anser att 

begriplighet har en högre prioritet än hanterbarheten. För att en individ ska kunna hantera en 

situation måste den först förstå händelsen. Det är komponternas samverkan som styr hur hög 

KASAM individer når, inte varje komponent var och en för sig. De är beroende av varandra 

och står för olika egenskaper och aspekter som måste finnas, för att känslan av sammanhang 
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ska uppnås (Antonovsky, 1991, s.44). Ur ett skolperspektiv kan modellen användas för att se 

om eleverna känner något sammanhang av deras tid i skolan. 

 

Maare Tamm (2012, s.215) sammanfattar kritik mot modellen KASAM. Miljö och sociala 

faktorernas betydelse har kritiserats av forskare, Antonvsky ser KASAM som oberoende av 

faktorer som miljö, socialisation och religion. Annan forskning trycker på att dessa faktorer 

har en större betydelse än Antonvsky anser, som de sociala forum som uppmuntrar en 

självständighet och intellektuella färdigheter har en påverkan för känslan av sammanhang. 

Religiösa livsskildringar har en betydelse för människors KASAM. Det går att påverkat sin  

KASAM under hela livet, det har forskning visat. Antonvsky hävdade att det var under de 

första 30 åren som en individ hade störst chans att lyckas förändra sin KASAM. 
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5. Tidigare forskning 

 

Enligt studier visas det att ju mer studenter drivs av första stadiet yttre motivation, yttre 

reglering, när de jobbar med en uppgift tenderar de att visa lågt intresse och lägre vilja till att 

bli klar med den tillgivna uppgiften jämfört med när du har en inre motivation. Dessutom 

tenderar studenten oftare skylla på yttre orsaker som anledningen till att den inte klarat av det 

som förväntades, som exempel att skylla på läraren(Ryan & Deci, 2000b, s. 73). Introjicerad 

reglering visades däremot mer positivt i förhållande till studentens ansträngning men visades 

även den kunna kopplas ihop med ångest och mer misslyckanden av att uppnå förväntningar 

och mål. Identifierad reglering syntes däremot ge studenterna mer intresse och glädje till 

ställd uppgift och gav en större ansträngning. Ju mer autonomisk yttre motivation ju mera 

engagemang visade studenterna, högre resultat, mindre avhopp och högre beröm till läraren 

från studenterna(ibid).  

 

Något som även visat sig ha betydelse för självanknuten motivation är tillhörighet och känslan 

av att känna sig samhörig med andra (ibid). Feedback är bevisat ha betydelse för den inre 

motivationen. Positiv feedback på utförda handlingar ökar den inre motivation medan negativ 

återkoppling på en utförd handling minskar den inre motivationen. Även yttre faktorer som 

deadlines, bestraffningar och direktiv minskar den inre motivationen lika som att 

yttrebelöningar visas höja den yttre motivationen enligt forskning.  Däremot finns det också 

belägg för att känslan av kompetens inte ökar den inre motivationen såvida den inte uppnås 

med en form av självständighet (Ryan & Deci, 2000b, s.70).  

 

Lärare som stödjer sina elevers självbestämmande har fått sina elever att vara mer nyfikna, 

fått en ökad vilja till att lära och därvid haft en högre inre motivation än de lärare som har 

varit kontrollerande och auktoritära. Forskare har även sett i studier att studenter som 

undervisas utifrån en kontrollerande miljö lär sig mindre effektivt, än de som undervisas i en 

självbestämmande stödjande miljö, speciellt när de kommer till kreativitet och 

begreppsuppfattning (Ryan & Deci, 2000b, s.71).  

 

Forskning visar även att föräldrar som ger sina barn en stödjande och självbestämmande miljö 

når högre inre motivation än de barn som uppfostras i en mer kontrollerande miljö. Denna 
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upptäckt har även generaliserats över till ämnen som idrott och musik där denna påverkan 

från föräldrarna har visat sig bidragit till en högre inre motivation (ibid). Enligt studier från 

Ng, Benson och Pomerantz framkommer det att föräldrar som är kontrollerande och 

bestämmande över sina barn minskar engagemanget för sysslan hos de lågpresterande barnen 

jämfört mot de högpresterande barnen (Ng & Kenney-Benson & Pomerantz, s. 776). Där 

framkommer även att föräldrar som möter sina barn på ett stödjande sätt och ger barnen 

utrymme för självbestämmande, når förbättringar i större utsträckning än om de enbart är 

kontrollerande och tillrättavisande. Däremot visade det sig att detsamma inte gällde för barn 

som redan från början presterar mycket bra (ibid). 

 

Lågpresterande elever som hade föräldrar som kontrollerade och tillrättavisade dem när det 

gäller skolarbeten hemma visade sig få sämre betyg än de lågpresterande elever som hade 

stödjande föräldrar som diskuterade med dem. Samtidigt visade studien att när det gällde 

högpresterande elever kunde det inte utläsas någon skillnad vad gäller förbättringar av 

betygen på en sexmånadersperiod när föräldrarna var stöttande (ibid). 

 

Det finns forskningsstudier där det undersökts KASAMs betydelse för olika livssituationer. 

Det har framkommit i en undersökning man gjorde på collage studenter i USA att ju mer 

sportsligt aktiva de var desto högre känsla av sammanhang hade studenterna i deras 

livssituation (Endo & Kanou & Oishi, 2012). Detta genomfördes genom att studenter fick 

besvara ett formulär med tretton frågor om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Resultatet visade att de studenter som var mest aktiva hade även högst KASAM i livet. På 

killarna i studien märktes en gradvis ökning av KASAM ju mer aktiva de var, däremot kunde 

man inte se någon större skillnad på de mest aktiva tjejerna mot de minst aktiva. Det 

undersöktes även vilken grad av KASAM studenterna hade i förhållande till hur länge 

studenterna hade varit fysiskt aktiva i livet. Här syntes det att ju längre man hade varit fysisk 

aktiv desto mer meningsfullhet hade studenten i tillvaron. Detta visade sig för både tjejer och 

killar. Det framkom även här att killarna hade högre KASAM även på begriplighet och 

hanterbarhet ju längre de hade varit fysisk aktiva i livet medan det inte skilde något mellan 

dessa två komponenter på tjejgruppen (ibid). 

 

En annan forskningsstudie undersökte svenska skolungdomars alkoholvanor och 

alkoholrelaterade problem, hur dessa var sammankopplade med skolungdomarnas KASAM. 
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Detta var en undersökning 1997-1998 där skolungdomar i åldrarna 16 och 19 år i Jämtland 

medverkade. Det framgick även här att ju högre KASAM ungdomarna hade desto mindre 

alkohol konsumerade de och det var mindre inblandade i alkoholrelaterade problem. Här var 

resultaten likvärdiga för de båda könen (Nilsson & Starrin & Simonsson & Leppert, 2007). 

 

Studier av slumputvalda personer både i Sverige och Finland har resulterat i att de personer 

som är mest tillfredsställd, kompetent och psykiskt friska har även haft de högsta värdena på 

KASAM testet utan ålders eller könsskillnader(Cederblad, Hansson, 1996).  

 

En ungdomsstudie från 1993 där högstadieelever i Skåne undersöktes om deras känsla av 

sammanhang. De visade att de elever som hade hög KASAM upplevde sina familjer som 

stödjande och väl fungerande. De elever som upplevde sina familjer som kaotiska och 

konfliktfyllda hade också lägre KASAM. De framkom ett klart samband mellan de elever som 

upplevde sig ha en god psykisk hälsa och de som fick höga poäng på KASAM testet (ibid). 
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6. Metod 

 

6.1. Metod av datainsamling 

 

För att besvara frågeställningarna på bästa sätt har vi valt en kvalitativ intervjumetod. Med 

detta menas att vi ska intervjua lärare och använda relativt öppna frågor som ger möjlighet till 

utförliga, berättande och komplexa svar (Trost, 2010, s.13). Öppna frågor ger läraren 

möjlighet till att fritt berätta sina tankar och åsikter i en berättande form till skillnad från 

slutna frågor eller enkäter som mer stänger svarspersonen till förbestämda svarsalternativ. I 

denna studie vill vi ha svar på hur gymnasieidrottslärarna resonerar och urskilja vilka 

handlingsmönster de håller sig till i arbetet mot den lågpresterande eleven. Vi vill förstå och 

hitta mönster i hur lärarna arbetar och hur de agerar i arbetslivet och kvalitativa intervjuer 

passar att undersöka just detta (Trost, 2010, s.32). Kritik som lyfts mot intervjuer som metod 

är att det blir för individanpassat och inte tar tillräckligt stor hänsyn till sociala- och materiella 

faktorer och ramvillkor (Repstad, 2007, s.83). Kritiken bör tas i beaktning vid analys av 

materialet (ibid). Inför intervjuerna har vi sammanställt en frågeguide för att intervjun ska ge 

oss svar på vår frågeställning. Trost (2010, s.71) nämner att vid kvalitativa intervjuer ska det 

inte finnas en detaljerad frågeguide som styr utan intervjuaren ska istället använda sig av 

frågeområde. Även Repstad (2007, s.86) styrker den mer öppna frågeformulären. Det ska 

finnas en struktur men samtidigt ska intervjun vara öppen för varierande och oväntade svar 

och inriktningar. Därför har vi först sammanställt frågor som vi vill ha svar på och därefter 

konstruerat frågeområden. Vi har således ett papper där frågeområdena står nerskrivet för att 

få en mer öppen intervju men samtidigt har vi de viktigaste frågorna nedskrivna som stöd för 

att vi inte ska missa något viktigt.  

 

6.2. Urval av intervjupersoner 

 

I studien vill vi ha svar på hur gymnasieidrottsläraren arbetar mot de lågpresterande eleverna i 

ämnet och vi har därigenom inte fokuserat på vem intervjupersonen är mer än att den har 

anställning som idrottslärare på en gymnasieskola i Uppsala. Vi tog kontakt med våra 

intervjupersoner via telefon och mail. Vi var inte intresserade av om vederbörande var man 
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eller kvinna, gammal eller ung, erfaren eller oerfaren och inte heller om skolan hade någon 

speciell inriktning utan var endast intresserad av om intervjupersonen idag var lärare i idrott 

och hälsa på en gymnasieskola. De sju intervjupersoner som finns med i denna studie är i 

åldrarna 37-66 med varierande arbetslivsbakgrund vilket ger oss en bra variation på 

urvalspersonerna (Trost, 2010, s. 137).  Flera av lärarna vi har intervjuat har jobbat länge och 

några genomförde sin utbildning redan på 70talet. Vi intervjuade även lärare som saknade 

pedagogisk examen. Detta kan leda till att deras värderingar och handlande ser annorlunda ut 

jämfört med nyexaminerade lärare som är uppväxt i det nya postmoderna samhället. Samtidigt 

har deras långa erfarenheter givit dem god kunskap i det studien syftar till att undersöka. Vi 

tycker att detta speglar lärarsituationen i dagens skolor vilket vi anser motiverar urvalet. 

 

De lärare som har intervjuats presenteras här nedan med fiktiva namn: 

Jean: Är 38 år gammal. Färdig utbildad idrottslärare från GIH Örebro 1997. Har jobbat 7 år på 

låg och mellanstadiet sedan jobbat 7 år på sin nuvarande gymnasieskola. Har idag kurserna 

Idrott och Hälsa 1 och B, hälsopedagogik och människans säkerhet.  

 

Alex: Är 57 år gammal. Har inte gått klart någon lärare utbildning utan gått enstaka kurser på 

GIH. Har jobbat som idrottslärare i 36 år. Har jobbat i hela grundskolan och på gymnasiet. 

Har jobbat 7 år på sin nuvarande skola. Idag undervisar lärare i Idrott och Hälsa 1.  

 

Sam: Är 40 år gammal. Har jobbat som idrottslärare i 15 år och har gjort sin utbildning på 

GIH i Stockholm. Har jobbat med barn och elever mellan åldrarna 6-20. Idrott och Hälsa 1 är 

den kurs som läraren undervisar i idag. 

 

Kim: Är 66 år gammal. Har jobbat som idrottslärare i 44 år och har gjort sin utbildning på 

GIH i Stockholm. Har jobbat på både grundskolan och gymnasiet. Har haft sin nuvarande 

tjänst i 25 år. Lärarens kurser idag är Idrott och Hälsa 1 och 2.  

 

Billie: Är 59 år gammal. Har gått speciallärarutbildningen i Stockholm. De kurser som läraren 

har idag är idrott och hälsa för elever med aspergers 1 och B, Idrott och hälsa B, natur och 

friluftsliv A och naturguidening 1.  
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Hassan: Är 37 år gammal. Är utbildad idrottslärare och biologilärare. Har haft en fast tjänst 

som idrottslärare i 8 år och arbetat 1,5 år dessförinnan som vikarie på samma skola. 

 

Darin: Är 59 år gammal. Har arbetat som idrottslärare i 35 år. Gick sin utbildning till 

idrottslärare på GIH i Stockholm.  

 

6.3. Material 

 

Vi valde att dokumentera intervjuerna med hjälp av bandspelare. Detta är också 

rekommenderat av Repstad (2007, s. 93). Genom valet att använda bandspelare tillåts vi att 

fullt engagera oss i intervjun och har lättare att fånga upp lösa svar med uppföljningsfrågor 

eftersom vi slipper fokusera på att anteckna (ibid). När vi spelade in intervjuen med en 

bandspelare hade vi även möjlighet att uppfatta de verbala tonfallet på hur läraren sa svaret 

vilket kunde hjälpa oss när vi sedan satt och tolkade (ibid). Nackdelar som finns med att 

använda ljudinspelare under intervjuerna är att den intervjuade tycker det är obekvämt att bli 

inspelad och på så sätt bli hämmad i samtalet. Obehaget brukar försvinna under intervjun men 

vill inte den intervjuade spelas in så måste forskaren acceptera detta menar Trost (2010, s.75). 

Det är även ett tidskrävande arbete att bearbeta ljudinspelningarna i form av transkribering 

(ibid). Transkriberingen gör sammanställningen mer lätt arbetad jämfört med att ha materialet 

på ljudfiler. Då vi är två personer så har vi möjlighet att följa upp med följdfrågor och tankar 

som den andre kanske inte tänkte på och detta gör att vi förhoppningsvis får mer utvecklade 

svar.  

 

6.4. Databearbetning och analysmetod 

 

Genom bearbetningen av transkriberingen har vi hittat mönster och strukturer i svaren vi fått 

till att besvara frågeställningen och detta kan vi koppla samman med den teori vi tagit upp 

under teoretisk utgångspunkt (Repstad, 2007, s.127). När vi bearbetade materialet satt vi med 

våra egna livs erfarenheter och värderingar men det gällde att vara objektiv och ha ett öppet 

sinne för att ta till oss det som sades och skapa nya erfarenheter. (Repstad, 2007, s.132) Vi har 

även varit objektiva och öppna för att hitta saker som inte passar in i våra förväntningar och 
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hypoteser. Detta kan sedan leda till intressanta invändningar i analysen av resultatet senare i 

avhandlingen (Repstad, 2007, s.136).  När vi bearbetade intervjuerna fick vi fram två olika 

kategorier som vi även delade upp med hjälp av underrubriker i resultatdelen. Detta för att 

göra det förståligt för läsaren och för att konkret presentera svaret på frågeställningen.    

 

6.5. Validitet och Reliabilitet 

 

Inom forskning ska den som skriver kritiskt granska informationen och dess tillförlitlighet. 

Validiteten förklarar undersöknings giltighet, det förklarar huruvida vi har lyckats mäta det vi 

velat mäta (Repstad, 2007, s.151). Det innebär att resultaten ska besvara undersökningens 

frågeställningen och inte något annat. Reliabilitet avger undersökningens tillförlitlighet och 

stabilitet (Trost, 2010, s.131). Detta innebär att det är korrekt utfört. Genom att jämföra sin 

undersökning med andra liknande studier kan man också få en mätning på reliabiliteten. 

Reliabiliteten kan ses utifrån fyra olika komponenter, kongruens, precision, objektivitet och 

konstans. Kongruens innebär likhet mellan frågorna som avser mäta samma sak, precision är 

intervjuarens förmåga att förstå och uppfatta den information som ges, objektivitet är 

intervjuarens sätt dokumentera svaren, alla intervjuer dokumenteras lika innebär hög 

objektivitet och slutligen konstans som innebär att attityd, tidsaspekt eller andra fenomen inte 

ändras vid de olika intervjuerna eller enkätundersökningarna (Trost, 2010, s. 131). Vi anser att 

validiteten i undersökningen är god eftersom vi har intervjuat sju stycken lärare och uppnått en 

svarsmättnad. Vi tycker därefter att frågeställningen blivit besvarad. Reliabiliteten kan påverkas 

negativt eftersom det är flera intervjuer i undersökningen och svaren kan variera. Sättet vi 

gjorde för att motverka detta var att utgå från samma frågeformulär vid varje intervju. På så sätt 

är det enbart svaren från lärarna som skiljer sig samt möjliga följdfrågor. Tidsaspekten har 

varierat lite mellan de olika intervjupersonerna och alla som varit inblandade har de olika 

dagarna haft olika känslor med sig som kan påverka intervjuen. Dessutom tycker vi att vi har 

varit olika bra på att registrera och följt upp svaren vi fått vid de olika intervjuerna.  

 

6.6. Etiska Överväganden 

 

Det finns etiska regler inom svensk forskning som måste tas hänsyn till: 
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 Information - De personer som ingår i undersökningen ska vara medvetna om syftet och 

deltagandet ska vara frivilligt. 

 Konfidentialitet - Att de personer som deltar i undersökningen kommer vara anonyma i 

så stor utsträckning som möjligt samt att uppgifter om personerna förvaras så säkert som 

möjligt. 

 Nyttjande - Empirin som samlas in ska enbart användas i ett forskningssyfte. 

(Repstad, 2007, s.90) 

6.7. Genomförande 

 

När intervjuerna genomfördes var vi två stycken intervjuare i enrum med en intervjuperson. Vi 

använde ett frågeformulär med frågor som vi i förväg skrev ner för att inte missa någon viktig 

fråga. En bandspelare har varit placerad på bordet mellan den intervjuade och oss intervjuare. 

Intervjuerna har alltid skett på respektive lärares skola på plats utvald av respektive lärare. Inför 

varje intervju har vi förklarat att endast vi som intervjuar kommer lyssna på inspelningen och de 

kommer få fiktiva namn i studien och att lärarna kommer få ta del av arbetet när det är klart. 

 

6.8. Reflektion över metod 

 

Validiteten och reliabiliteten kan variera beroende på hur man genomför studien för att 

undersöka och besvara vår frågeställning. Något som höjer validiteten är att intervjuaren 

säkerställer med den intervjuade att båda parter har samma definitioner på nyckelbegreppen i 

undersökningen för att inte missförstånd ska uppstå (Trost, 2010, s.133). 

 

Denna studie har sju stycken intervjuer och vi använde oss av liknande frågor i samtliga 

intervjuer. När man intervjuar är det svårt att tala om reliabilitet eftersom intervjuaren inte kan 

ställa samma frågor på exakt samma sätt till de olika intervjupersonerna. Därigenom kan 

formuleringarna och intervjumiljön variera vilket kan leda till olika tolkningar och svar från den 

intervjuade. Vi intervjuade sju lärare och ansåg att vi inte fick några nya svar på våra frågor 

efter dessa. Valet av metod ansåg vi var det som passade vår frågeställning bäst. Intervjuer ger 

möjlighet till djupare resonemang och bättre inblick i lärarnas tankar och agerande.   
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7. Resultat 

Resultaten som framkom i intervjuerna presenteras nedan under två kategorier, eleven och 

läraren. 

7.1. Eleven  

 

Den första delen är fokuserad på hur läraren uppfattar eleven. Vad som motiverar eleven och 

vad som minskar elevens motivation. Vilka orsaker som ger eleven F i betyg.  

 

7.1.1. Främsta orsaken till F 

 

Lärarna nämner flera anledningar till att en elev inte når ett godkänt betyg. Några orsaker som 

framkommer är avsaknad av intresse för ämnet, saknad motivation till skolan, osäkerhet i 

idrottssalen eller inte ser någon mening med ämnet. Det som samtliga lärare lyfter som den 

främsta orsaken till att en elev inte når det godkända betyget E, är att de inte kommer till 

lektionerna. När en elev missar lektioner innebär det att de missar många viktiga moment i 

undervisningen. Lärarna menar att om de bara kommer på undervisningen uppnår de alltid 

betygskriterierna för ett godkänt betyg. Billie säger ”Jag har aldrig satt ett F eller IG på nån 

som har bra närvaro, då tycker jag att då får man igenom dem.” En del lärare menar att det är 

högre motståndströskel att ta sig till idrottslektionen jämfört med de andra skolämnena. De 

nämner några saker som att elever behöver tänka på att ha med sig ombyte till skolan, att 

behöva lämna skolbyggnaden för att gå iväg till en annan byggnad för att ha idrott och 

dessutom behöva byta om och vara naken inför andra. Lärarna är eniga om att de elever som 

har problem i idrottsämnet också har problem med andra skolämnen eller har det jobbigt i 

livet utanför skolan.  

 

7.1.2. Lärarnas syn på motivation 

 

När lärarna tänker på motivation, tänker de på att eleven själv ska tycka det är roligt och 

känna en inre vilja att genomföra aktiviteten. Många av de intervjuade lärarna nämner att 
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eleverna enbart kommer till lektionerna för att få ett betyg. Jean förklarar begreppet 

motivation så här ”En drivkraft skulle jag säga, både yttre och inre förstås, när jag tänker på 

motivation tänker jag på en inre drivkraft att vilja någonting”. Kim tycker det finns en tydlig 

skillnad mellan elevernas olika motivationskrafter. Högpresterande elever är där för att de 

tycker det är roligt och givande medan andra elever är där för att få ett betyg så de klara sin 

skolgång. Alla intervjuade lärare ser det som en viktig del av sitt arbete att motivera eleverna. 

Jean ser sig som en säljare, för ämnet och fysisk aktivitet.  

 

7.1.3. Vad ökar motivationen hos eleverna? 

 

På frågan om vad som ökar motivationen hos eleverna så nämner samtliga lärare att det ska 

vara roligt att komma till lektionen. Att eleverna känner sig trygga i gruppen och under 

lektionerna. En del elever vill ha ett tävlingsmoment för att kunna mäta sig med sina 

klasskamrater. Att använda betyget som ett motivationsverktyg ansåg de flesta lärarna inte 

vara en bra metod, de elever som inte kommer till lektionerna bryr sig oftast inte om betyget. 

Billie använder orden trygghet, sammanhållning, gemenskap och tillhörighet som viktiga 

faktorer, att eleverna ska lämna lektionen med ett positivt minne. För Kim handlar lektionerna 

om att både elever och lärare ska gå från varje lektion med ett höjt självförtroende. Det 

handlar om att känna att eleverna klarar av utmaningarna som lektionen erbjuder och att 

läraren lyckas få eleverna att klara nya utmaningar. Syftet med momentet ska vara det viktiga 

och inte aktiviteten i sig, för eleverna är det viktigt att se meningen med aktiviteten. Hassan 

arbetar med detta genom skolans arbetssätt mot ämnet. Att lyfta bort tävlingsmomentet kan 

hjälpa de lågpresterande eleverna, genom att framhäva förmågorna och ta bort fokus från 

själva idrotterna. Positiv feedback under lektionen är något som de flesta lärarna trycker på är 

en viktig del, fram för allt mot de elever som inte är där så ofta eller de som har en negativ 

inställning till ämnet. Flera lärare nämner också att den sociala faktorn i klassen är en viktig 

del för att öka motivationen till ämnet. Alex säger att den sociala faktorn kan påverka 

eleverna, det kan räcka med att en elev får en ny kompis som kan förändra inställning till 

fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa. När de inte har lektioner låter Alex idrottshallen 

vara öppen för spontanidrott och det har märkts att det är de högpresterande och idrottande 

eleverna som först kommer och de får med sig de lågpresterande eleverna till en början, för att 

det är en social grej. Kim beskrev om hur det går att använda grupptrycket i en klass till att få 
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elever att komma till lektionerna. Be elever prata med klasskamrater som inte kommer på 

lektionerna och sätta press från deras håll också, det har fungerat några gånger menar Kim. De 

omotiverade eleverna brukar Kim göra delaktiga i processen och låta vara med och bestämma 

vilka aktiviteter som de ska göra vilket är ett sätt att motivera dem. Flera lärare tar upp att det 

ofta är den elev som bestämmer aktivitet som är mest motiverad. Just för att hitta vad det är 

som motiverar eleverna säger de intervjuade är att prata med dem. En del lärare låter eleverna 

fylla i ett formulär i början av kursen där eleverna får skriva om vad deras intressen är och 

vad de vill göra på idrotten. Allt för att göra lärare medveten om vad det är som eleven vill 

göra.  

 

7.1.4. Vad minskar motivationen? 

 

Den främsta orsaken till minskad motivation enligt lärarna är att eleverna känner sig utpekade 

och upplever sig sämre än de övriga i klassen, de är rädda för att de andra eleverna ska titta 

och tycka saker om dem. Många av de elever som har det svårt i ämnet idrott och hälsa 1 i 

gymnasiet har dåliga erfarenheter tidigare från grundskolan. Eleven ställs inför situationer 

som den inte känner att den klarar av och att undervisningen är uppbyggd kring resultat och 

prestation. Eleven känner sig otrygg eller att eleven inte känner sig sedd och inte känner att 

den räknas för läraren och för gruppen. Detta är också saker som lärarna lyfter fram när de 

gäller faktorer som minskar motivationen hos eleven. Variation i undervisningen är väldigt 

viktigt enligt alla intervjuade lärare. Blir undervisningen enformig tror lärarna att 

motivationen minskas hos eleverna. Alex säger att ”Det som skulle kunna döda intresset det 

är ju naturligtvis är om det blir väldigt enahanda.” Eleverna har olika intressen och lärarna 

tror att man tappar många elever om man endast kör ensidig undervisning. Det gäller framför 

allt för de som inte är så intresserad av ämnet. De duktiga och intresserade är oftast med och 

gör de som läraren säger oavsett vad det är för idrottsmoment. 

 

7.1.5. Hur motverkar lärarna elevernas amotivation? 

 

De försöker bygga en positiv och trygg miljö för eleverna. En av lärarna säger att de jobbar 

mycket med att avdramatisera ämnet och få bort prestationskraven. Genom att fokusera mer 

på att eleven ska utveckla och lära sig ta hand om sig själv snarare än att de ska komma hit 
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och prestera och springa på en viss tid och sådant. En annan lärare säger att de försöker göra 

lagindelningen till ett lekmoment för att avdramatisera den biten. Exempel kan där vara att 

ställa upp sig efter födelsedagar, skostorlekar eller något annat. Det viktiga anser lärarna är att 

skapa en god relation med eleven och att klassen blir sammansvetsad. Detta gör lärarna 

genom att leka mycket och ha många sammarbetsövningar där det inte är några 

utslagningsmoment. Detta skapar en positiv stämning på idrottslektionen och det gör eleverna 

mer avspända mellan varandra. En metod som Billie använder sig av är att själv vara delaktig. 

Ett exempel som Billie berättar är att eleverna får ligga på rygg och försöka flytta saker med 

fötterna mellan varandra och att det tillslut får försöka flytta läraren. Detta resulterar alltid i 

att läraren ramlar av och läraren blir den som gör bort sig och bjuder på sig själv för att visa 

att de inte är något farligt att göra bort sig och misslyckas. Jean försöker ge eleverna alternativ 

i undervisningen genom att bland annat använda olika sorters bollar för att underlätta för de 

som är bollrädda.  

 

7.2. Läraren 

 

Det här avsnittet visar hur lärarna själv uppfattar att de jobbar mot eleverna. 

 

7.2.1. Relationsarbetet 

 

De intervjuade lärarna anser att förtroende och respekt mellan lärare och elev krävs för att 

kunna påverka eleven, samt för att eleven ska kunna berätta om den tycker moment i 

undervisningen är svår. Alex säger ”är man inte hemma där, då går det inte och stå och peka 

på någon och säga vad de ska göra.” Några lärare nämner att en god relation är viktigt för att 

motivera den lågpresterande eleven, använder läraren hot och bestraffningar eller att 

relationen saknas kommer elever att tappas. 

 

Samtliga lärare betonar vikten av att eleven känner sig sedd. Billie menar att det är viktigt för 

läraren att ”varje lektion försöka ha kontakt med alla och inte bara ser den stora massan”. 

Alex förklarar att han går runt och rör sig i skolan och hälsar på eleverna och försöker visa att 

lärarna inte är några otrevliga människor, utan det går att prata med dem. Nästan alla lärare 

som intervjuades berättade att de sökte upp de elever som ofta inte kommer på lektionerna 
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utanför idrottstimmarna för att locka dem till idrottslektionerna. Att visa eleverna att de bryr 

sig om dem och att de vill hjälpa dem var den vanligaste anledningen till att lärarna tog sig 

den tiden. Några tycker det är svårt med arbetet utanför idrottssalen och andra tycker det är 

enkelt att ta kontakt. För att kunna bygga en relation till eleven måste denne ändå komma på 

lektionerna anser lärarna. De flesta lärarna försöker med individuella lösningar, där eleven 

själv fick välja vad de skulle göra. Just för att få dem till nästa lektion och dels för att eleven 

ska kunna visa upp sina kunskaper. Att lära sig namn är ett sätt som Sam anser visar eleverna 

att en lärare vet vem eleven är, det är något som läraren lägger ner mycket tid på i början av 

första terminen. 

 

Lärarna nämner att de måste prata med eleverna och börja skapa relationer till eleverna för att 

kunna nå dem och deras intressen och inre motivation. De intervjuade lärarna använder den 

första tiden med en ny klass till teambuilding och samarbetsövningar. Genom detta arbetssätt 

blir miljön tryggare anser lärarna och gruppen får en bättre relation där en utpekande miljö 

minimeras. Även moment där eleverna får lära känna läraren ger en mer avslappnad miljö hos 

gruppen anser lärarna. Sam menar också att det handlar om att sätta ett ramverk tidigt och att 

sätta gränser. För att en trygg miljö ska uppnås menar Sam att dåligt beteende inte kan få 

något utrymme. 

 

Finns en god relation kan eleven ge läraren orsaken till varför hen inte vill delta och det blir 

lättare att hitta lösningar. Sam återger en situation med en elev nedan: 

”[läraren]- Då måste jag ju höra med eleven, vad är de med dig då? 

[eleven]– Jag gjorde illa mig förra gången jag hoppade höjdhopp så jag vill inte göra de 

här...jag är med så länge vi inte har någon ribba. 

[läraren]-Och vad gör vi nu då jo vi tränar på att hoppa så då vet jag att de är två andra som 

heller inte vill hoppa höjdhopp så då föreslår jag för dem att de kan hoppa hopprep.../ /... 

värdera vad är mest värt att kunna? hoppa hopprep eller höjdhopp? Jag vill ju att de ska 

hålla på och hoppa. Du måste alltid prata med dem och höra vad som ligger bakom och har 

du en bra relation får du veta vad som ligger bakom och då får man ge dem nått annat 

alternativ.” 

 

Relationen mellan eleverna är en stor del av vad som motiverar elever till att komma till 

idrottslektionerna poängterar de flesta lärarna. En lärare poängterar att det måste markeras 
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tydligt när en elev bryter mot reglerna eftersom gruppen formas tidigt på första terminen. Att 

de fysiskt svagare eleverna presterar sämre vet de oftast om, att andra elever kommenterar och 

pekar ut dem skadar bara relationen mellan eleverna och viljan till att komma tillbaka till 

undervisningen, menar Sam. “Där läraren måste kliva in och sätta regler”- Sam. Flera lärare 

betonar tydligt att relationsarbetet har blivit allt viktigare för dem i deras arbete och att de 

lägger större fokus på det idag än vad de gjorde som nya lärare. De tycker att detta arbete har 

givit ett bättre arbetsklimat. Hassan menar att deras arbetssätt med ämnet, där 

tävlingsmomenten ska minimeras och istället lyfta förmågor som ska tränas, är deras sätt att 

arbeta med att skapa en trygg miljö. De elever som har svårt med ämnet har upplevt 

undervisningsmiljön tryggare, menar Hassan, som tycker att det blivit skillnad på sin skola. 

Ingen av de intervjuade lärarna tycker att de arbetar annorlunda mot de lågpresterande 

eleverna än de högpresterande eleverna. Det som några lärare säger är att de pratar mer med 

de lågpresterande, i alla fall för att hitta sätt att motivera dem till att vara aktiva, det finns mer 

tid att prata med dem om de sitter på sidan. Billie arbetar ibland tillsammans med en annan 

lärare och då är det lättare att prata med enskilda elever. Visa eleverna att det finns någon där 

för dem, någon som ser dem.  

 

7.2.2. Ämnesplan 

 

Några av lärarna säger att ämnesplanen är otydlig och bara en av lärarna vi intervjuade sa att 

de elever som har svårt att nå godkänt är insatta i ämnesplanen och kunskapskraven.  Två av 

lärarna säger att de använder sig av kunskapskraven när de samtalar om betyg med eleverna 

och att eleven får vara med och värdera och bedöma sig själv och sin egen insats. Detta gör att 

eleverna succesivt blir medveten om ämnesplanen och betygskriterierna. Ett sätt att göra 

eleverna mer medvetna om ämnesplanen är att Billie låter sina elever motivera val av aktivitet 

utifrån ämnesplanen. I övrigt går lärarna igenom vilka krav som ställs från ämnesplanen med 

eleverna i början av kursen. 

 

Samtliga lärare talar om att det är viktigt att de har en tydlig plan att tillgå där man kan visa 

för eleven vad den har klarat av och vad den har kvar att göra för att uppnå betyget E. Detta 

styrker Sam genom ”De här sakerna måste jag bedöma och de här ska vi bedöma här och jag 

har inte sett de här från dig och jag behöver att du ska lämna in de”. Ett problem är att de 

som får underkänt ofta missar lektioner och viktiga moment i undervisningen. Detta genom 
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att eleven inte kommer till lektionen, kommer utan ombyteskläder eller säger att den inte kan 

delta i dagens lektion på grund av olika anledningar. När det gäller de elever som ofta 

kommer utan ombyteskläder framkommer det att lärarna har tre olika sätt att hantera dessa 

elever. Ett av alternativen är att eleven får vara med och delta i undervisningen trots att den 

inte har något ombyte med sig. En konsekvens som förhoppningsvis bidrar till att eleven har 

med sig kläder i fortsättningen är att den får gå runt svettig resten av skoldagen. En annan 

lösning är att eleven istället får sitta och jobba med någon teoretisk uppgift. Detta styrks av 

Billie ”Jag försöker se till att flera inte sitter tillsammans utan de ska alltså vara tråkigt.” 

Enskilt teoretiskt arbete ska förknippas med en uttråkad känsla och genom detta ska eleven 

förhoppningsvis lockas till att komma och delta i idrottsundervisningen istället. Det finns även 

ett annat alternativ, läraren låter eleven gå på en promenad om hen inte har ombyteskläder 

med sig. Dessa åtgärder var det ganska jämn spridning mellan de intervjuade lärarna, vad de 

tyckte var bäst att använda sig av.  

 

Lärarna säger att de knyter ergonomidelen till arbetslivet och elevernas liv utanför skolan. När 

de har ergonomi är det enkelt att lägga fram ett tydligt syfte med varför man har det och 

koppla det till livet utanför skolan tycker lärarna. Däremot är det svårare när de exempelvis 

har de traditionella bollsporterna som innebandy eller fotboll. Vid dessa moment är de flesta 

lärarna eniga om att de inte lägger fram något direkt syfte eller knyter lektionsinnehållet till 

elevernas vardag. Lärarna har ofta undervisningen uppdelad i block. Varje block varar i några 

veckor och inför varje nytt block går de igenom det övergripande syftet med blocket. Två av 

lärarna nämner att de brukar avsluta lektionerna med att samla eleverna och tala med dem vad 

de gjort på lektionen och vad som tränats. 

 

7.2.3. Elevernas inverkan på lektionsinnehållet 

 

Alla intervjuade lärare tycker att eleverna får vara med och bestämma. Lärarna anser att 

elevbestämmande får en positiv effekt på elevernas inställning och motivation. Vad det gäller 

elevernas närvaro tycker de flesta att det är svårt att se någon skillnad på de lektionerna som 

lärarna själva styr och de lektionerna som eleverna ska bestämma,. 
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När det gäller lärarnas planering ur ett terminsperspektiv har hälften av lärarna inplanerade 

perioder där eleverna mer eller mindre fritt får välja aktivitet och läraren fungerar mer som en 

handledare. Billie menar att med sin långa arbetsbakgrund behöver han inte alltid ha en 

planering helt klar för sig utan det går att låta eleverna styra lektionsinnehållet och läraren får 

hålla i trådarna i bakgrunden. Alex brukar styra lektionen till en början för att i slutet låta 

eleverna välja aktiviteter som passar till det tema som lektionen har, skolan har så bra lokaler 

så eleverna kan göra olika aktiviteter samtidigt. Det kan handla om hur mogen klassen är och 

att de inte går att släppa allt till eleverna, för då kommer det bli aktiviteter som enbart passar 

delar av klassen. De lärare som låter eleverna själva bestämma lektionsinnehållet har oftast 

uppgifter där eleverna ska koppla aktiviteten till teoretiska kunskaper. Eleverna ska visa 

förståelse till vad som händer med kroppen med sin egen valda aktivitet. En lärare kör ett 

sjuveckors block där eleverna ska planera, genomföra och reflektera i en träningsdagbok, 

detta är i slutet på Idrott och Hälsa 2. Här har eleverna fria händer att genomföra projektet och 

läraren fungerar som handledare och stöd. Kim har ett 3 veckors perioder där eleverna får 

välja bland olika aktiviteter efter intresse och då är det på eget ansvar, lärare är inte med och 

styr aktiviteterna om det inte behövs. Kim arbetar utifrån tre stycken begrepp som eleverna 

ska följa, begreppen är det som läraren betygsätter under den här perioden. Begreppen är 

ansvar för sig själv, ansvar för andra och ansvar för material. Ansvar för sig själv menar Kim 

handlar om ansvar för sin egen hälsa och göra aktiviteter som intresserar eleven. 

 

I de projekt eleverna själva bestämmer, tycker några av lärarna att det finns en ökad 

motivation hos de lågpresterande eleverna till en början sedan klingar den av och då måste 

läraren vara där och hitta lösningar för att höja motivationen. Kim tycker att det går att arbeta 

lite annorlunda då eleverna själva valt aktivitet och läraren kan gå i bakgrunden och knuffa på 

dem i ryggen och trycka på att det är eleverna själv som valt aktiviteten. Jean anser att om 

aktiviteten är något som eleven tycker om blir denne mer motiverad och har ett högre 

engagemang. Jean anser dock att lektionsinnehållet inte skiljer sig mycket beroende på om det 

är eleverna eller läraren som bestämmer.  

 

När de gällde vilka elever som är med och försöker påverka innehållet skiljer sig svaren 

mellan lärarna. Några lärare tyckte att de var de högpresterande eleverna som tog plats och 

styrde gruppen i vilka aktiviteter. Några lärare tyckte att det var just både de lågpresterande 

eleverna och de högpresterande elever som syntes och tog plats. ”Jag tycker att de hörs, de är 
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väl mellanskiktet som inte hörs så mycket” Jean beskriver vilka elever som är med och har 

synpunkter på undervisningen. Det händer att elever inte vill vara med och de enda lärarna 

säger de kan göra i dessa fall är att prata med eleven och fråga varför de sitter och försöker 

hitta lösningar. Om eleverna inte återgår till huvudaktiviteten så får lärarna försöka ge förslag 

till dessa elever som de kan göra istället. En lärare säger att när denne har tillåtit två elever att 

till exempel spelat pingis två lektioner säger läraren på den tredje att de måste komma på 

något annat att göra. Oftast kan de vara jobbigt för eleverna att komma på saker själva, detta 

gör att de ansluter till huvudaktiviteten för att det är bekvämt. Det kan dock vara svårt att 

alltid vara så flexibel och ge eleverna självbestämmande och ibland blir det tjat för att få 

igång eleverna. Vilket styrks av Jean ”de var nog tjat i de fallet, som att pusha på med Kom 

igen nu! ….öööhhhh …. Sen man smittar ju varandra, jag smittar dom och dom smittar mig 

så just den lektionen var jag ju inte nöjd med efteråt.” Det handlar alltid om att möta den 

lågpresterande eleven individuellt och ta fram individuella lösningar för denne att klara 

kursens krav. En lärare nämnde att de ibland talar med eleven att de inte behöver delta i 

samtliga moment under idrottslektionerna för att uppfylla kraven för ett godkänt betyg. De 

flesta av lärarna säger att ett samtal av den här karaktären kommer när det har gått en halv till 

en termin av kursen. 

 

7.2.4. Skriftlig F-varning 

 

Om ingenting blir bättre efter att läraren och eleven har samtalat om situation kommer en 

skriftlig F varning till eleven som även når elevens mentor och rektor.  Den skriftliga 

varningen kommer oftast inte fören i slutet på termin 2 eller i termin 3. Svaren skiljer mellan 

lärarna när de talar om vilken effekt denna skriftliga varning får mot eleven och när den ska 

skrivas. Några lärare säger att det sporrar eleven till att det är allvar och att eleven vill göra 

någonting åt situationen. Eleven blir mer angelägen om att berätta orsaken om varför 

situationen ser ut som den gör. En annan lärare menar att när eleven får en skriftlig F varning 

blir det en negativ stöt som får eleven att tappa de lilla som fanns där och att eleven struntar 

helt i ämnet. Jean säger ” ja då måste man ju skriva åtgärdsprogram då. Då ska de först göra 

en utredning om varför de ser ut som de gör och i dom fallen är de ju inte bara idrotten utan 

då är de ju alltför oftast fler ämnen inblandade.” Det framgår av fler lärare att de elever som 

är lågpresterande i ämnet idrott och hälsa nästan alltid har svårigheter med andra skolämnen 
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också. De flesta lärarna säger att det gäller att fortsätta ligga på och prata med eleven om det 

inte blir någon effekt på F varningen. Det finns dock elever som lärarna inte når, som Hassan 

beskriver nedan: 

“Någonstans är det ju en gräns för vad jag som idrottslärare gör. Jag har uppmärksammat 

det, jag har pratat med eleven, jag har fyllt i mina blanketter som jag ska göra och eleven 

kommer ändå inte. Eleven vet klart och tydligt konsekvensen av att inte dyka upp. Och väljer 

eleven fortfarande inte att gå på mina lektioner. Då är det svårt liksom.” 
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8. Analys 

 

Vi har valt att analysera resultatet först genom empirin utifrån självbestämmandeteorins tre 

huvudkomponenter, autonomi, tillhörighet och kompetens. Därefter följer en analys av de tre 

komponenterna i KASAM, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

8.1. Självbestämmandeteorin 

 

8.1.1. Autonomi 

 

Elevens fria val har här en inverkan eftersom människan vill delta i situationer som den 

upplever som glädjefyllda, eleven har en inre motivation till aktiviteten. Att eleven drivs av 

sin inre motivation är det som lärarna helst av allt vill uppnå. Nästan samtliga idrottslärare vi 

intervjuat tycker att idrott är roligt. Detta är något som läraren även vill föra över till eleverna 

i form av integrerad reglering. Förhoppningen är att eleven hittar glädjen med idrott och viljan 

att vara fysisk aktiv. När eleverna får vara med och påverka undervisningen och välja vad 

som ska göras motiveras de genom inre motivation menar lärarna, eftersom aktiviteterna blir 

vald utifrån deras intressen. Det är viktigt att föra en dialog med de lågpresterande eleverna 

och ge dem inflytande på vad som kan utföras. Även detta kan leda till en inre motivation hos 

eleven om hen får välja aktiviteter som hen finner mer meningsfulla och glädjande. Är 

undervisningen helt styrd av läraren och framförallt enformig är lärarna eniga om elevens 

amotivation tar över. De lågpresterande eleverna tappas lätt om de känner att de inte får ha 

något inflytande i ämnet och läraren bara driver eleverna fram i momenten genom hot och 

bestraffning, yttre regleringar. Genom att vissa av lärarna har perioder där eleverna själva får 

bestämma aktiviteter efter sina egna intressen stärks eleverna, de kan påverka och bestämma 

själva över sitt deltagande i undervisningen. Lärarna anser att om eleverna själva kan välja 

aktiviteter efter egna intressen höjs den inre motivationen hos de elever som valt detta men 

det inte har någon större inverkan på klassen som helhet. 
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8.1.2. Kompetens 

 

Lärarna anser att samtliga elever som börjar gymnasiet har de förkunskaper som krävs för att 

klara av de krav som ställs för ett godkänt betyg i idrott och hälsa 1. Det är elevens egen 

uppfattning om sina förmågor som hindrar hens deltagande och närvaro. Känner eleverna att 

miljön under lektionerna är utpekande och att sina fysiska svagheter blir synliga minskar 

motivationen, vilket ökar elevens amotivation. För att kunna utveckla elevens fysiska förmåga 

krävs det en god relation mellan lärare och elev. Att eleven anförtror sig till läraren om sin 

självuppfattning om sin egen fysiska förmåga, då kan läraren förändra aktiviteten så att eleven 

kan hantera den. För att alla elever ska kunna uppvisa sin kompetens krävs en varierad 

undervisning. Om däremot undervisningen är ensidig kommer en del elever tappa motivation. 

Detta genom att de inte känner sig ha samma förmåga som resten av klassen. För att fler 

elever ska fylla sitt behov av kompetens arbetar lärarna med att minimera tävlingsmomenten 

och istället fokusera på utvecklingsförmågor. När eleverna upplever innehållet som lärorikt 

för sig själva ökar motivation genom identifierad reglering. Lärarna försöker förmedla syftet 

med lektionsinnehållet till eleverna. När eleverna får en teoretisk insikt av det praktiska 

momentet ger det lektioner större värde. Nivåanpassning och positiv feedback är två verktyg 

för att hjälpa eleven klara av utmaningarna de ställs inför på lektionen. Detta leder till en ökad 

tilltro till sin egna fysiska kompetens, i form av yttre reglering. De lågpresterande eleverna 

kan ofta behöva individuella lösningar. En form av integrerad reglering är när eleverna själva 

får välja aktiveter, de kan välja moment de känner att de har kompetens till att genomföra. 

Om läraren undviker att kritisera svagheter utan istället fokusera på att berömma styrkor är 

det ett arbetssätt som höjer självkänslan hos eleven och detta gör att eleven blir mer 

motiverad.  

 

8.1.3. Tillhörighet 

 

Ett sätt att få de elever som inte har en inre motivation att komma på lektionerna är att skapa 

en miljö som känns trygg och att klassen har en bra sammanhållning. Eleverna känner att den 

sociala faktorn, klassens gemenskap, är något som drar dem till undervisningen. Det är en 

yttre motivation, identifierad reglering, som påverkar eleven. Just den sociala faktorn är en 

viktig aspekt för eleverna tror lärarna. Om elever slipper känna oros känsla av att vara utanför 
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gruppen, gör det att eleverna kommer till lektionerna, en introjicerad reglering. Om eleverna 

får möjlighet att vara i idrottshallen utanför lektionstid, kan det göra att de idrottsintresserade 

eleverna får med sig de omotiverade eleverna med hjälp av grupptrycket och att känna 

tillhörighet till gruppen. För att motverka oro i gruppen arbetar lärare med att skapa ett klimat 

där de utpekade beteendet inte är accepterat. Lärarna markerar och bestraffar dåligt beteende, 

en form av yttre reglering. När lärarna arbetar med att forma gruppen och samarbetet är det 

för att skapa värderingar som gruppen ska följa och känna sig trygga i. 

 

Om läraren samtalar med eleverna är det en möjlighet att kunna lära känna eleven och veta 

vad det är som motiverar dem. Läraren lär sig vem eleven är och kan ta reda på om det finns 

något som intresserar eleven inom ämnet. Ett exempel är att läraren lär sig namnen på alla 

elever och på så sätt få en mer personlig relation med eleven. Detta är ett exempel på hur 

läraren använder sig av en introjicerad reglering. När läraren är med och är aktiv är det ett sätt 

att visa glädje och inre motivation som kan smitta av sig på eleverna. En ensidig undervisning 

sänker tillhörigheten hos de som presterar sämre i den typen av aktiviteter, vilket leder till en 

amotivation hos dessa elever. Ett verktyg för att eleverna ska känna sig delaktiga i gruppen är 

att lärarna pratar med dem, de ska känna sig sedda. När eleverna får positiv feedback är det ett 

exempel på en yttre reglering som kan höja elevernas motivation. De elever som inte får 

möjligheten att vara med och påverka undervisningen riskerar att inte tillgodose behovet av 

tillhörighet. Det som alla lärarna är överens om är att om eleverna känner att de är del av 

gruppen så är det större chans att de kommer till lektionerna. Eleverna uppskattar ibland inte 

själva undervisningen men är delaktiga för att klasskamraterna är där, en identifierad 

reglering. Hanteringen av att få med de elever som inte är ombytta styr många lärare med 

yttre reglering. Många av lärarna tilldelar eleverna uppgifter som separerar dem från resten av 

klassen. På detta sätt blir det en belöning att ha med sig ombyteskläder och vara med i 

gruppens gemenskap. 

2 

2 
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8.2. KASAM 

 

8.2.1. Begriplighet 

 

Lärarna nämner flera sätt för att öka förståelsen och kunskapen om vad ämnet betyder för 

elevernas hälsa. Genom att få eleverna medvetna om vad som sker i kroppen vid fysisk 

aktivitet och förstå vikten av att vara just fysiskt aktiva. Att skapa en förståelse för ämnet mer 

begripligt för eleven och på det viset ökar motivationen till att delta på undervisningen. 

Lärarna anser att ämnesplanen är svårtolkad för eleverna. Under kursens gång arbetar inte 

lärarana mycket med ämnesplanen tillsammans med eleverna. Det skulle behövas mer tid och 

arbete kring ämnesplanen och ämnet tillsammans med eleverna, för att göra det mer 

begripligt. Det är endast ett fåtal elever som faktiskt vet vad som står i ämnesplanen och 

vilken krav som ställs. Eftersom de flesta eleverna inte vet vad det är som står i ämnesplanen 

har de dålig vetskap om vilka krav som finns för de olika betygen och vad läraren bedömer. 

De lärare som arbetar med att få bort prestationsmomentet och jakten på resultatet fokuserar 

istället på de förmågor som ämnet ska utveckla. Detta ökar motivationen hos de 

lågpresterande eleverna genom att de blir mer begripligt vad ämnets syfte är. En del i att 

motivera de lågpresterande eleverna är att samtala med dem om vad det är som fattas och 

vilken nivå de ligger på kunskapsmässigt. Göra dem införstådda med vad som krävs för ett E i 

betyg. De flesta lärarna vi intervjuade ansåg att en F-varning gav eleverna en förståelse av 

situationens allvar. Men de ansåg inte att de var något bra motivations verktyg mot eleverna. 

Under lektionerna hjälper det att eleverna vet vilka regler som gäller och vilket beteende som 

är accepterat, för att minska risken för förvirring och lektionen blir mer begriplig. Delge och 

diskutera syftet med momenten med eleverna anser en del lärare är ett sätt att öka kunskapen 

om vad det är som tränas, samt att eleverna kan se vilka mål och krav som ska uppnås i 

ämnesplanen. Några lärare går igenom efter lektionen vad eleverna har tränat för förmågor 

och på detta sätt försöker öka elevens begriplighet för vad hen faktiskt har gjort. Väljer elever 

aktiviteter själva blir de oftast aktiviteter de redan har en förståelse och begriplighet inför. De 

flesta lärare vill att eleverna ska kunna motivera sina val utifrån teoretisk kunskap, vad som 

tränas och varför det är bra för kroppen. Det är ett sätt för läraren att se om eleven förstår vad 

aktiviteterna innebär.  
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8.2.2. Hanterbarhet 

 

Lärarna anser att de elever som är lågpresterande i ämnet idrott och hälsa nästan alltid har 

svårigheter i andra skolämnen eller har ett jobbigt liv utanför skolan. Idrottsämnet kan vara 

svårhanterat vilket leder till att eleven måste ha hjälp från sin omgivning. Det kan vara i form 

av att lämna skolbyggnaden och förflytta sig till idrottssalen eller till att få med sig 

ombyteskläder till skolan eller för att gå igenom proceduren att byta om inför andra och vara 

fysisk aktiv. Detta gör att läraren behöver ha en bra relation och kontakt med denna elev för 

att stötta denne till idrottslektionen i skolan, arbetet pågår även under lektionen. Läraren 

behöver även ha en dialog med elevens föräldrar för att de ska hjälpa hen att hantera livet och 

situationen med sig själv.  

 

Om läraren arbetar med att avdramatisera idrottsämnet och få bort prestationskraven kommer 

eleven känna att den kan hantera situationen bättre och ha större motivation till att delta. 

Läraren och eleven pratar om situationen och här ger läraren individuella lösningar till eleven 

där hen får ge förslag på hur och vad hen själv skulle kunna utföra på idrottslektionerna. 

Genom att prata med eleven och ge hen alternativ kan eleven här känna att den faktiskt kan 

klara av målen som finns för ett godkänt betyg. Många av de elever som har svårt i 

idrottsämnet på gymnasiet har ofta dåliga erfarenheter med sig från grundskolan, det kan 

bidra till att eleven känner att hen inte har resurserna och tron på sig själv att klara 

undervisningen. Idrottsläraren måste alltid tänka på att anpassa lektionsinnehållet efter 

elevernas förutsättningar. För att motivera en elev att delta och för att höja dennes 

självförtroende måste eleven känna att den kan hantera utmaningarna den ställs inför under 

lektionen. Genom att eleven utmanas och lyckas genomföra uppgifterna som läraren ger ut 

höjs känslan av hanterbarhet hos eleven vilket ökar självkänslan och gör att eleven motiveras 

till att vidareutvecklas. Har istället läraren för höga krav och för svåra moment på lektionerna 

att eleven inte har resurser och förutsättningar till att uppfylla kraven leder detta till att hen 

kommer känna sig utpekad eller sämre än de övriga i klassen. Den sociala faktorn kan ha en 

positiv effekt som gör att eleverna vågar försöka och misslyckas. Många av de intervjuade 

lärarna pratar med de icke deltagande eleverna och försöker hitta en individuell lösning.  För 

att det ska bli mer hanterbart förklarar läraren för eleven att hen inte behöver delta i alla 

momenten för att nå godkänt eller att läraren värderar förmågan istället för idrottsmomentet. 

Detta genom att hen inte behöver hoppa höjdhopp utan istället hoppa hopprep just för att det 
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är förmågan att hoppa som är uppgiften under lektionen. Just att låta eleverna vara med och 

bestämma innehållet gör lektionen mer hanterbar och anpassad till elevens förmåga. Dessa 

sätt gör att en elev kan ändra sin inställning från uppgivenhet till känslan av att idrottsämnet 

är hanterbart. När den insikten finns hos eleven är denne mer motiverad till att delta i 

undervisningen. 

8.2.3. Meningsfullhet 

 

Att lärare jobbar med att belysa betydelsen för fysik aktiv vardag är ett sätt att motivera de 

elever som har F varning, att göra elever medvetna om fördelarna och riskerna med sina 

livsstilsval idag kan påverka kroppen i framtiden. Därför är det viktigt att få bort tankesättet 

att det är idrotterna som är det viktiga i ämnet utan istället fokusera på de förmågor som ska 

utvecklas i ämnet. Lärarna anser att en ensidig undervisning riskerar att tappa elever eftersom 

de inte ser någon mening med att göra samma aktivitet om och om igen. Ligger 

undervisningen på en för svår nivå känner eleven att den inte har förmågan att hantera 

situationen och det leder till att eleven inte ser någon mening i att delta. Den bristande 

närvaron hos vissa elever anser lärarna hänger ihop med att de inte ser någon mening med 

idrottsämnet. Har elever de jobbigt i livet utanför skolans värld ser de ingen mening med 

idrottsämnet och känner inte att det kan få dem att må bättre. Däremot är den sociala faktorn 

av klasskamrater något som kan få elever att se mening med att komma på idrottslektionerna. 

De idrottsintresserade eleverna behöver inte lärare motivera för att få aktiva men ett sätt att 

motivera de svagare eleverna är att göra dem medvetna om vilken nytta övningarna har för 

den fysiska förmågan eller hälsan, ansvara för sin egen hälsa och vara medveten om de risker 

som kommer av en inaktiv vardag. För en del elever kan den teoretiska kunskapen i 

idrottsämnet höja meningsfullheten anser några av lärarna, möjligöra för eleverna att se det i 

ett längre perspektiv, ur t.ex. ekonomiskt- eller samhällsperspektiv. Flera av lärarna går 

igenom syftet när ett nytt område påbörjas i stället för de enskilda lektionerna. Läraren 

kopplar undervisningen till elevens vardag är ett sätt att intressera eleven till undervisningen 

och ämnet kommer närmare eleven, som kan se en vinning med lektionen. Syftet med 

undervisningen blir tydlig för eleverna som kan använda det även utanför skolan.  

Tjata på eleverna är något som lärarna anser minskar meningsfullheten med momentet och 

elevens fokus på syftet försvinner. Till de elever som inte vill vara med på vissa aktiviteter 

handlar det om att hitta en lösning som tränar samma förmåga. Utgår läraren från elevens 
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intressen kan vara ett sätt att få eleven att se meningsfullhet med ämnet, att eleven hittar 

glädjen under lektionen.  
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9. Diskussion 

9.1. Relation  

 

För att motivera de elever som riskerar ett underkänt betyg lägger idrottslärarna ner mycket 

tid på sammarbetsövningar och försöker göra hela klassen till en gemensam grupp, detta sätt 

skiljer sig mycket utifrån våra tidigare erfarenheter till andra ämnen inom skolan. Det är ett 

sätt att försöka påverka elevens inre motivation i stället för att locka med betyg. Forskning 

visar att med yttre regleringar från läraren minskar elevernas intresse och engagemang (Ryan 

& Deci, 2000b, s.73) Idrottsundervisningen är en utsattmiljö där det är svårt att gömma sig är 

det viktigare att det är en trygg miljö, till skillnad från de teoretiska ämnena. I intervjuerna 

framkom det att en god relation till eleven var ett måste för att kunna påverka och motivera 

den lågpresterande eleven. Eftersom idrott och hälsa är ett ämne där kunskapen visas öppet 

och indirekt jämförs mellan eleverna anser vi att det är viktigt att eleverna har en god relation 

mellan sig och även lärare och elev. Har läraren en bra kontakt med eleven är chansen större 

att hen söker sig till läraren för hjälp i idrottsämnet istället för att läraren alltid måste jaga 

eleven. Att eleven vågar komma till läraren vid funderingar eller vid svårigheter är en grund 

till att eleven ska kunna vara med och påverka undervisningen. Som nämnts i tidigare 

forskning (Ryan & Deci, 2000b, s.71) visas att de elever som får chansen att vara delaktiga 

och bestämma uppnår en högre inre motivation än elever i en kontrollerad miljö. Bara genom 

att ha en god stämning och bra sammanhållning i klassen kan en positiv bild av fysisk 

aktivitet skapas hos en elev. Speciellt är det viktigt för att kunna ändra inställning hos en elev 

som har stor amotivation för ämnet och är på väg att få underkänt. Kan lärare få eleverna till 

undervisningen på grund av den positiva stämningen under lektionerna ökar chansen för 

ungdomarna att aktivera sig även utanför skolan. Den positiva känslan från ämnet kan senare 

leda till att eleven lättare tar upp fysisk aktivitet på fritiden. Lyckas lärarna med detta bidrar 

de på samhällsnivån till en bättre folkhälsa eftersom en bra bild av idrott i skolan hänger 

samman med motionsvanor senare i livet (Isberg, 2009, s.24, 27). 
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9.2. Kunskap 

 

Vi anser att som idrottslärare behövs det kontinuerligt arbete med ämnesplanen tillsammans 

med eleverna för att de ska förstå vad ämnet har för syfte. Idag kan ämnesplanen en komma i 

bakgrunden i lärarnas lektioner och inte bli synlig för eleverna. Arbete som tydliggör syftet 

skulle kunna ge de lågpresterande eleverna en ökad motivation (Antonovsky, 1991, s.39-40). 

Eleverna tror sig bedömas efter prestation och resultat och inte efter deras fysiska förmågors 

utveckling. Vi tror att detta har och göra med att idrottsämnet mer ses som en del av 

föreningsidrott än som kunskapsämne. I och med att ämnesplanen är tolkningsbar blir det 

svårt att förstå vad som krävs. Genom ett sådant arbete är det lättare att få bort fokus på 

tävling och prestation och att eleverna ska få en förståelse för att det är förmågorna som ska 

tränas. Enligt oss ökar detta arbetssätt känslan av sammanhang hos eleverna och är särskilt 

gynnsamt mot de lågpresterande eleverna. Eleverna utför en aktivitet för sin egna fysiska 

utveckling och inte för att bli bättre på en specifik idrott. Idrottsundervisningen blir ett ämne 

som lär ut kunskap. En tidigare nämnd KASAM studie visade på att desto mer fysisk aktiva 

elever var desto större känsla av sammanhang hade de i livet (Endo & Kanou & Oishi, 2012).  

 

Många av lärarna nämner närvaro som en betydande faktor till att uppnå ett godkänt betyg. 

”Jag har aldrig satt ett F eller IG på nån som har bra närvaro, då tycker jag att då får man 

igenom dem.” (Billie). Citatet återspeglar väl det som vi upplever att resultatet visar, det 

viktiga är att eleverna kommer på lektionerna och försöker klara av aktiviteterna. Resultatet är 

inte lika viktigt. För att få dit de elever som saknar motivation för fysisk aktivitet behöver 

lärarna bedriva en undervisning utan resultatkrav för att de ska våga prova, utvecklas och 

skapa ett intresse, på det sättet kan eleverna öka känslan av hanterbarhet till idrottsämnet 

(Antonovsky, 1991, s.40). Vi som blivande idrottslärare ställer oss frågan om kunskapskraven 

i idrott och hälsa 1 är för låga? Räcker det för eleverna att komma till lektionen och delta för 

att nå betyget E? Mäts det någon förmåga för betyget E? Efter sammanställningen av 

intervjuerna upplever vi att lärarna tycker att eleverna kommer från grundskolan med de 

praktiska kunskaper som krävs för ett godkänt betyg i Idrott och hälsa 1 i gymnasiet. Detta 

kan vara en anledning till att lärarna fokuserar mer på relationsarbetet mot de elever som 

riskerar få F i betyg än att ställa krav på kunskapsnivåer. Detta kan också ifrågasätta nivån på 

kunskapskraven från skolverket. Avsaknaden av variation och progression kan leda till en 

tappad känsla av meningsfullhet till ämnet. Vi tror att ämnet kan tappa i meningsfullhet för 
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eleverna eftersom det inte finns några tydliga resultat som måste uppnås. Arbeta med 

personliga förmågor och inte resultat kan dock vara vägen till att nå ämnets syfte, att eleverna 

ska utveckla ett intresse för fysisk aktivitet samt utveckla den kroppsliga förmågan (Ryan & 

Deci, 2000a, s. 54). Det gäller som lärare att hitta en balansgång i undervisningen för att nå 

samtliga elever i klasserna.  

 

Lärarna riktar mer fokus på den lågpresterande eleven under idrottslektionen än vad som ges 

till den högpresterande eleven. Det är bra med tanke på att dessa elever behöver mycket 

bekräftelse för att öka deras fysiska självförtroende. Det stärks även av forskning inom 

självbestämmandeteorin som säger att positiv feedback är en yttre reglering som höjer den 

inre motivationen (Ryan & Deci, 2000b, s.70). Som ensam lärare finns risken att all 

uppmärksamhet läggs på de lågpresterande eleverna och att resten av klassen kommer i 

periferin. De lågpresterande eleverna är ofta i större behov av att känna sig betydelsefull för 

läraren. En anledning till att de högpresterande eleverna inte behöver samma uppmärksamhet 

kan vara att de höjer sin egen självbild genom att klara svårare moment inför resten av 

klassen. Detta är något som den lågpresterande sällan får chans att känna. Det gäller att vara 

uppmärksam och lyfta eleven när den har gjort något bra, vilket kan vara avgörande för att 

eleven kommer tillbaka nästa lektion. Genom att få bekräftelse från läraren höjs känslan av 

samhörighet vilket tas upp i forskning om självbestämmandeteorin är en faktor till att nå den 

inre motivationen (Ryan & Deci, 2000b, s.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

10. Konklusion 

De slutsatser vi kan dra utifrån den här studien är att lärarna arbetar mycket med att skapa 

goda relationer till eleverna. Genom att samtala och se till den enskilda individens 

förutsättningar och önskemål hittar läraren tillsammans med eleven individuella lösningar. 

Ämnesplanens tolkningsbara och öppna innehåll gör att ämnet är anpassningsbart och 

flexibelt för att kunna möta varje elev. Vår åsikt efter att ha bearbetat empirin är att de 

lågpresterande elevernas deltagande på lektionerna är kravlöst. Lärarna arbetar med att 

undervisningen ska vara rolig och förhoppningsvis kan väcka ett intresse för fysisk aktivitet. 

Krav på fysisk förmåga ställs till de elever som söker högre betyg. 

Vi tror att idrottsämnet är ett av ämnena som kräver mest av sammanhållningen i klassen för 

att alla elever ska våga vara aktiva. Det kräver att lärarna lägger ner mycket tid och kraft på 

att arbeta med detta.  

 

10.1. Framtida forskning 

 

I denna studie framkommer endast lärarnas syn på arbetet. När underlaget endast kommer 

från lärarna går det inte se om deras arbete påverkar eleverna eller ger någon effekt. Det som 

skulle vara intressant är att få elevens perspektiv på lärarens insatser. Vad är elevernas 

motivation till att delta i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet? Känner de att lärarens insatser 

påverkar deras motivation till ämnet och till fysisk aktivitet utanför skolan? 

 

 

Aa 

a 
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Bilaga 

Frågeformulär som användes under intervjuerna. 

Yrke 

Ålder? 

Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 

Vilken utbildning har du bakom dig? 

Vilka kurser undervisar du i just nu? 

Hur definierar du motivation? 

Tycker du att det är ditt jobb att motivera eleverna? När har du den tiden? 

Vad tror du motiverar deltagandet på idrottslektionerna? 

     -anser du att det är ditt jobb att få eleverna på idrottslektionen att röra på sig eller att  lära 

 sig kursmålen för ett framtida hälsosamt liv? 

Vilka faktorer tror du ökar motivationen hos elever att delta i idrottsundervisningen? 

Vilka faktorer tror du minska motivationen hos elever från att delta i idrottsundervisningen? 

Arbetsätt 

Hur ser du på relationsarbete med eleverna? 

Hänger relation och motivationsarbete ihop, vad är dina erfarenheter? 

Får dina elever ta egna beslut i under lektionen?  - Hur/ När? 

Är de med och påverkar undervisningen? Planeringen? - Hur/ När? 

Hur arbetar du med att eleverna ska se syftet med lektionen? hur ser de att de uppnått målen 

och lärt sig något nytt/ förbättrat sig? (hur vet de att de lärt sig nått? ) 

Hur gör du för att skapa en trygg miljö där alla vågar delta och misslyckas? 

Berätta hur du gör mot dina elever för att motivera dem till momentet eller övningen som 

pågår under ett lektionspass. ( vad gjorde du senaste lektionen?) 

Hur motiverar du de elever som kommer utan kläder och de som sällan deltar. 

Hur arbetar du mot de som aldrig kommer? Vad gör du först? vad sa du då? 

När samtalar du med dessa elever? 

Hur motiverar du eleverna långsiktigt? till att uppnå kunskapskraven, att delta i 

undervisningen? 

Berätta hur du ser på betyg som ett motivationsverktyg? 

Hur anpassar du momenten så att det passar alla elever, även de med svagare fysisk förmåga? 
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Eleven 

Har du elever som ligger i riskzonen för ett underkänt betyg i IDH? 

Hur arbetar du med ämnesplanen för att göra kursmålen begriplig för eleverna? 

Vad anser du är den främsta orsaken till att en elev får betyget F 

Vad är din första åtgärd mot en elev som riskerar F? 

       - när görs det?   

       - vad blir din plan B om det inte förändrar eleven? 

Är elevens hälsa elevens ensak, du förmedlar kunskap och det är upp till eleven att ta till sig? 

Arbetar du med att bygga upp en hälsomedvetenhet hos den lågpresterande eleven? 

Vet eleverna varför de gör det de gör på idrottsundervisningen? 

         - hur ser de syftet med det som genomförs? 

 

         

 

 

 


