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Abstract 
Earlier research show that various ballsports dominate in physical education and the 
physical education and health (PEH) is shaped by the organized club sports. An 
interesting question is if students, who once have rejected, or never have been 
attracted, to organized club sports are motivated to participate in PHE? Through a 
qualitative approach this was investigated. Ten students were interviewed to gain an 
understanding of the individual student’s motivation for physical education. The 
starting point was the experiences of non-club sports students of PHE and what 
previous experience they have of physical activity. The composition is based on Deci 
and Ryans (2000) Self-determination Theory, in which the three basic psychological 
needs, belonging, competence, and autonomy, all of equal importance for the 
individual's motivation and well-being is discussed. The results show that non club 
sports students were low in motivation or amotiveted to PHE, which meets the needs 
of students not belonging and autonomy. Some of the students perceived that the needs 
for competence are met. This could be related to that some previously had been active 
in clubs. The physical education similar to the organized club sports created 
consequences of physical inactivity for a group of students. An increased awareness 
from the PE teacher of the inactive student’s perception and experience, of physical 
activity would possibly contribute to intrinsic motivation and well-being, taking into 
account the individual’s biological, psychological, and social needs. 
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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att olika bollsporter dominerar i ämnet idrott och hälsa 
och att idrottsämnet har formats av den redan organiserade föreningsidrotten. En 
intressant fråga är om de elever som redan en gång har sagt nej till, eller aldrig har 
lockats av, den organiserade föreningsidrotten är motiverade för ämnet idrott och 
hälsa? Genom en kvalitativ ansats undersöktes detta och tio elever intervjuades för att 
skapa en förståelse för den enskilda elevens motivation till ämnet idrott och hälsa. 
Utgångspunkten var vilka upplevelser icke föreningsaktiva elever har av ämnet idrott 
och hälsa och vilka tidigare erfarenheter de har av fysisk aktivitet. Examensarbetet har 
sin teoretiska utgångspunkt i Deci och Ryans (2000) Self-determination Theory i 
vilken tre grundläggande psykologiska behov; tillhörighet, kompetens och 
självständighet, alla med likvärdig betydelse för individens motivation och 
välbefinnande ingår. Resultatet visar att icke föreningsaktiva elever upplevde en 
avsaknad av motivation eller låg motivation för ämnet idrott och hälsa. I 
överrensstämmelse med resultatet uppfyller inte idrottsundervisningen behoven av 
tillhörighet och självständighet för dessa elever. En del av eleverna upplevde dock att 
behovet av kompetens uppfylldes, vilket skulle kunna förklaras med att några elever 
tidigare hade varit föreningsaktiva. Att ämnet idrott och hälsa använder aktiviteter 
som liknar den organiserade föreningsidrotten skapar konsekvenser i form av fysisk 
inaktivitet för en grupp elever. En ökad medvetenhet hos idrottsläraren för den 
inaktiva elevens upplevelse och erfarenhet av fysisk aktivitet skulle möjligen bidra till 
inre motivation och ökat välbefinnande med hänsyn till den enskilda elevens 
biologiska, psykologiska och sociala behov.  
 

Nyckelord: Motivation, fysisk aktivitet, skolämnet – idrott och hälsa, elev, teorin 
om självbestämmande 
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1. Inledning 
Tidigare forskning har visat att idrottsämnet allt mer liknar den organiserade 
föreningsidrotten och att olika bollsporter dominerar i idrottsundervisningen 
(Ericsson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, …Svensson, 
2003; Sandahl, 2005; Ekberg, 2009; Londos, 2010). Idrottsämnet och den 
organiserade idrottsrörelsen är uppbyggda på olika sätt och fungerar således väldigt 
olika, trots likheten att de behandlar samma ämne, det vill säga idrott. En intressant 
fråga är om de elever som redan en gång har sagt nej till, eller aldrig har lockats av, den 
organiserade föreningsidrotten, är motiverade till ämnet idrott och hälsa?  
 
Tidigare forskning har visat på en snabb nedgång av fysisk aktivitet i åldersgruppen 
13-18 år (Armstrong, Badding, Gentle, & Kirkby, 1990; Sallis, 2000) och att flertalet 
ungdomar inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet (Sallis, 2000; Ekelund, 
Brage, Froberg, Harro, Andersen, & Sardinha 2006; Mikaelsson, 2012). För många 
barn och ungdomar är skolans idrottsundervisning den enda erfarenheten av 
regelbunden fysisk aktivitet (Engström, 2010). Ett problem är dock att en del elever 
utövar minimal ansträngning under idrottsundervisningen eller helt enkelt undviker 
den (Ntoumanis, 2005).  
 
Rekommendationerna för fysisk aktivitet och hälsa är formulerade för att ge 
vägledning om hur mycket fysisk aktivitet som krävs för att förbättra hälsan och 
förebygga sjukdomar. Rekommendationerna av fysisk aktivitet enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO) (2010) för barn och ungdomar i åldern 5-17 år är 
att de bör uppnå minst 60 minuters fysisk aktivitet på måttlig nivå varje dag. Vuxna i 
åldern 18-64 år bör uppnå minst 150 minuters fysisk aktivitet på minst måttlig nivå 
varje vecka. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2013) är Sveriges rekommendationer att 
alla individer bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag i måttlig intensitet. De 
nordiska rekommendationerna är desamma som WHO:s (2010), det vill säga att barn 
och ungdomar ska vara fysiskt aktiva 60 minuter i måttlig eller hög intensitet varje dag 
(Nordiska rådet, 2004).  Vad som avses med måttlig intensitet är att andning och puls 
ökar och hög intensitet innebär en avsevärt högre andning och puls. 
 
Ett ökat stillasittande och minskad fysisk aktivitet och ett förändrat beteende kan 
möjligen utgöra ett hot mot barn och ungdomars framtida hälsa (Mikaelsson, 2012). 
Fysisk aktivitet är en viktig faktor för ett gott hälsotillstånd, medan fysisk inaktivitet är 
en stor riskfaktor för ohälsa (Bauman, 2004). En fysiskt aktiv livsstil reducerar 
riskerna för fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk 
ohälsa och cancer (Strong, Malina, Cameron, Daniels, Dishman & Gustin 2005; 
Statens folkhälsoinstitut, 2013). Regelbunden fysisk aktivitet medför ett flertal 
hälsorelaterade fördelar och i detta avseende har ämnet idrott och hälsa en 
betydelsefull roll. Eftersom positiva erfarenheter från idrottsundervisningen skapar 
högre förutsättningar för att utöva fysisk aktivitet i vuxen ålder (Telama, Yang, Laakso, 
& Viikari, 1997; Sallis, 2000).  Telama et al. (2005) framhåller att höga aktivitetsvanor 
i ung ålder även medför höga aktivitetsvanor med stigande ålder. Att idrottsämnet är 
betydelsefullt för elevernas hälsa bekräftas även i Engströms (2004) longitudinella 
studie, som omfattade en tidsperiod på över 38 år och där undersökningsdeltagarna 
vid uppföljningen var över 50 år. Högsta sambandet med senare motionsvanor hade 
idrottsbetyget samt den socioekonomiska uppväxtmiljön, det vill säga att vissa barn 
tidigt socialiseras in i en positiv syn på fysisk aktivitet. 
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En viktig del i den framtida yrkesprofessionen är att motivera elever att finna glädjen 
i att utöva fysisk aktivitet med förståelse för varför fysisk aktivitet är viktigt för hälsan.  
Det handlar om att förmedla och skapa förståelse hos eleven att själv se ett värde i att 
vara fysiskt aktiv och själv ta ansvar för genomförandet. Detta synsätt har sin 
utgångspunkt i de slutsatser Skolverket (2003) har kommit fram till:  

 
Ett framtida utvecklingsarbete i ämnet måste också mot bakgrund av den betonade 
hälsoaspekten handla om vilka aktiviteter och hur en undervisning ser ut som leder till att 
människor på egen hand kan stärka sin hälsa och välbefinnande i ett livslångt perspektiv 
(Eriksson et al., 2005, s. 162). 

  

1.1 Skolämnet idrott och hälsa 
I Gymnasieskolans nuvarande läroplan (Lgy 11) för ämnet idrott och hälsa står det 
bland annat att ämnets roll i utbildningen är att idrott, friluftsliv och olika former av 
motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Ämnet idrott och hälsa ger tillfälle 
att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med 
välbefinnande och hälsa. Färdigheter i, och kunskaper om, rörelseaktiviteter och om 
hur olika livsstilsfaktorer påverkar individens hälsa är grundläggande för att individen 
ska kunna ta ansvar för sin hälsa (Skolverket, 2011). I kursplanen för Idrott och hälsa 
1 betonas syftet att: ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om 
konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet” (Skolverket, 2011, s. 83).  
 
Ämnet idrott och hälsa har en viktig uppgift i att uppmuntra eleverna att utöva fysisk 
aktivitet, men i studier visas på en viss diskrepans mellan den undervisning som 
kursplanerna föreskriver och den undervisning som genomförs i 
idrottsundervisningen (Larsson & Redelius, 2004; Eriksson et al., 2005; Ekberg, 
2009). Annerstedt (2007) framhåller att kunskapsinlärning i ämnet idrott och hälsa 
framförallt fokuserar mer på aktiviteten, i sig, än på själva lärandet. I Londos (2010) 
studie framgår tydligt att det mest centrala innehållet i idrottsundervisningen är att 
någon form av fysisk aktivitet pågår. Det är således inte färdighetsträning som är det 
centrala i undervisningen, utan det är elevens tidigare färdigheter som bedöms snarare 
än förvärvade kunskaper i idrottsundervisningen. Ekberg (2009) anser att det inte 
finns krav på vad eleven ska förstå av innehållet i det som förmedlas, utan att det är 
aktiviteten i sig som betonas. Det handlar om en svag relation i det som anges i 
kursplanen för ämnet idrott och hälsa och det som utövas i undervisningen. “As long 
as the subject of physical education and health has a traditional content, it is going to 
be more about to be and to do - and less about to know” (Redelius, Fagrell, & Larsson, 
2009, s. 259). Ämnet idrott och hälsa har förlorat en viktig aspekt, nämligen att 
integrera förståelse till aktiviteten med frågorna vad, varför och hur. 
 
Skolan klarar inte av att få alla elever, eller ens merparten av dem, att ägna sig åt fysisk 
aktivitet på fritiden. Elever som inte vill delta i idrottsämnet undviker 
idrottsundervisningen, vilket resulterar i att eleverna går miste om undervisning och 
detta är inte i enlighet med gällande skollag (Engström, 2004; Skolinspektionen, 
2011).  Idrottsundervisningens uppgift är att erbjuda en inkluderad undervisning och 
det handlar om, ur ett didaktiskt perspektiv, att alla elever ska kunna delta på sina egna 
villkor (Larsson & Meckbach, 2007). I kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Lgy 11) 
står det bland annat att ”undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade 
så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att 
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eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften 
och mål” (Skolverket, 2011, s. 83). 

 

Idrottsämnet har goda möjligheter att förmedla positiva upplevelser av fysisk aktivitet, 
eftersom idrottsundervisningen är ett regelbundet återkommande tillfälle för alla 
elever att utöva fysisk aktivitet (McKenzie, 2003; Jakkola, Liukkonen, Laakso, & 
Ommundsen, 2008). Hunter (2004) argumenterar för att lärandemiljön och det 
praktiska lärandet ska bidra till att möta behoven från alla elever och inte bara från de 
redan frälsta och aktiva inom den organiserade föreningsidrotten. Idrottsämnets 
centrala innehåll är således aktiviteter hämtade från den etablerade föreningsidrotten 
och hälsa ses som en form av fysisk aktivitet (Ekberg, 2009; Skolverket, 2011). 
Forskning visar att olika former av bollsporter dominerar i ämnet idrott och hälsa 
(Ericsson et al. 2003; Londos; 2010, Peterson, 2007; Sandahl, 2005). Det 
framkommer dock inga konkreta kriterier för hur bollsporter bör presenteras i 
idrottsundervisningen. Konsekvenserna av bollsportens dominans i 
idrottsundervisningen är, enligt Skolverket (2003), att de föreningsaktiva eleverna 
favoriseras i idrottsämnet. 
 
Londos (2010) som har studerat gymnasieskolan delar in eleverna i två grupper; de 
dominerade det vill säga de som inte har något att säga till om och de dominerande, 
det vill säga de som har inflytande på idrottsundervisningen. Londos (2010) framhåller 
att om eleverna inte lär sig något nytt i ämnet idrott och hälsa och att om innehållet 
består av aktiviteter hämtade från den organiserade föreningsidrotten resulterar det i 
att tävlingslogikens förhållande kommer dominera i idrottsundervisningen.  
 

Om både läraren och de elever som idrottar på fritiden är överens, förekommer tävling ständigt 
i undervisningen och görs ”naturligt”. Detta tillämpas oavsett om eleverna som inte har 
erfarenhet från idrotten vill tävla. De utsätts för ett symboliskt våld, då tävling betraktas som 
en självklarhet (Londos, 2010, s. 142).  

 
Sandahl (2005) för ett liknade resonemang och menar att idrottshallen symboliserar 
uttryck för utövandet av bollspel och hänvisar till golvet med dess linjer, som markerar 
olika typer av bollsporter. Sandahl (2005) benämner det läroplan i linjer, det vill säga 
dolda attribut som inspirerar idrottslärarna och de föreningsaktiva eleverna till 
utövande av bollsport. Idrottsinnehållet är inte i enlighet med de icke föreningsaktivas 
intresse eller i linje med ämnesplanen.  
 

1.2 Skillnader mellan ämnet idrott och hälsa och 
idrottsrörelsen 

Riksidrottsförbundet (2009) är den svenska idrottsrörelsens samlade organisation. 
Idrottsrörelsen är den organisation som lockar flest barn och ungdomar till en 
fritidsaktivitet. En majoritet av barn och ungdomar över sju år deltar i den 
organiserade idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2009). Ämnet idrott och hälsa och 
den organiserade idrottsrörelsen behandlar samma ämne (idrott), men är uppbyggda 
på olika sätt och tillämpas på olika sätt (Vetenskapsrådet, 2007). Ämnet idrott och 
hälsa är reglerat genom styrdokument och är ett obligatorium för barn och ungdomar 
(Peterson, 2007). Idrottsrörelsens verksamhet är frivillig med en fastställd 
medlemsavgift, som ger grundläggande medlemsrättigheter i idrottsföreningen 
(Riksidrottsförbundet, 2010).  
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Riksidrottsförbundets (2009) värdegrund och vision tar sin utgångspunkt i RF:s 
stadgar enligt kap 1 ”Idrotten vill” och är motsvarigheten till skolans styrdokument 
som framhåller att: ”Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar 
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt” (s. 13). Ämnet 
idrott och hälsa undervisas av utbildade idrottslärare och undervisningen är baserad 
på styrdokumentens anvisningar till skillnad från idrottsrörelsen, där kravet på 
utbildning inte existerar och bygger på ideella krafter (Peterson, 2007).   
 
Det finns både likheter och skillnader mellan idrottsrörelsen och idrottsämnet, som 
bedrivs i skolan när det gäller dess utformning och pedagogik. Peterson (2007) ger 
uttryck åt att föreningsidrotten är bra på det föreningsidrotten är bra på och det är en 
verksamhet som är utformad på föreningsidrottens fält med dess specifika 
förutsättningar. Därav bör inte idrottsämnet baseras på föreningsidrottens logik av 
den anledningen att om föreningsidrotten får för stark ställning i idrottsämnet risker 
idrottsämnet att en reducering av styrdokumentet sker. 
 

1.3 Habitus 

En möjlig påverkansfaktor av elevens upplevelse och motivation till ämnet idrott och 
hälsa kan relateras till individens habitus. Donald Broady (1990) beskriver begreppet 
habitus som ett ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 
orientera sig i den sociala världen” (s. 228). Det är alltså den position individen 
befinner sig i som avgör personens sätt att uppfatta, värdera, välja och handla (Broady, 
1990). Engström (2010) visar att socioekonomisk ställning och bostadsort är faktorer, 
som har betydelse för idrottsdeltagandet och formar den enskilda individens habitus. 
Habitus har alltså formats av tillhörigheten i de olika social miljöer en individ vistats i 
under en längre tid. Engström (2010) menar att individens erfarenheter är avgörande 
för individens föreställningar och förmågor, vilket kommer till uttryck i handling. Olika 
habitus genererar olika upplevelser och värderingar och är avgörande för val av 
aktivitet och hur individen utövar den. 
 
Vidare menar Engström (2010) att individens habitus är svårt att förändra, men dock 
inte omöjligt. Uppstår långvarig dissonans mellan individens habitus och den sociala 
omgivningen förändras successivt habitus. Samtidigt menar Engström (2010) att 
habitus har en djupare innebörd: ”habitus ska förstås som det system av i kroppen och 
sinnet inpräglade vanor och dispositioner, de för givet tagna preferenser som verkar 
bestämmande på hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld” 
(s. 43). Habitus kan således fungera som ett system av dispositioner (olika habitus), 
som möjliggör för individen att orientera sig i omgivningen och gör omvärlden 
begriplig, samt att tänka och handla även i helt nya situationer.  
 
Engström (1999) beskriver att lusten till fysisk aktivitet är relaterad till social position, 
det vill säga att valet att utöva fysisk aktivitet och valet av aktivitet inte, i första hand, 
är en fråga om fysisk kapacitet eller lämplighet. Det är dock heller inte en fråga om ett 
fritt val av aktiviteter, utan valmöjligheterna styrs och begränsas av den kulturella och 
sociala uppväxtmiljön som individen för närvarande tillhör. Med detta som 
utgångspunkt för elevers motivation gentemot ämnet idrott och hälsa har elever med 
hög social status och som har omgivits av ett aktivt föreningsidrottande större 
benägenhet att känna motivation till idrottsämnet, förutsatt att ämnesinnehållet 
representerar en likvärdig kultur som föreningsidrotten (Engström, 2010). Det bör 
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dock uppmärksammas att elever som deltar i samma aktivitet upplever olika värden i 
aktiviteten relaterat till den enskilda elevens habitus (Redelius, 2007).   
 
Inom svensk idrottsforskning används begreppet ”idrottshabitus”, som habitus med 
smak för idrott (Engström, 2008). Genom att tillägna sig ett visst habitus, en livsstil 
som utvecklats i en social verklighet, som individen delat med andra bär de olika 
samhällsklasserna på särskiljande mönster. Klassbegreppet relateras till betingelser 
och framträder som livsstilar, smaker och praktiker. Utövandet av en idrottspraktik 
signalerar tydligt en viss smak (Bourdieu, 1984). Livsstilen ”habitus i praktiken” är 
något som bidrar till social distans eller skillnad mellan olika sociala klasser och detta 
genererar olika livsvillkor och möjligheter. Dessa sociala skillnader är viktiga i 
föreliggande examensarbete för förståelsen av hur framgångsvägar öppnas inom 
skolan i idrottsundervisning.  
 
Backman (2007) framhåller att en individs intresse för fysisk aktivitet kan relateras till 
individens idrottshabitus. Individens intressen för olika aktiviteter skapas främst i 
barndomen, men kan även förändras i vuxen ålder även om det är betydligt svårare. I 
föreliggande examensarbete används begreppet habitus för att försöka förstå icke 
föreningsaktiva elevers idrottsliga bakgrund och grundinställning till fysisk aktivitet. 
Däremot används inte begreppet för att försöka förklara elevernas sociala bakgrund 
med risk för att föra examensarbetet utanför dess tänkta ramar.   
 

1.4 Motivation 

Inom ett flertal institutioner, exempelvis skolan, sjukvården, kriminalvården och 
idrotten arbetar människor med att främja individers motivation i syfte att stimulera 
dessa till fysisk aktivitet. Hagger, Chatzisarantis, Barkoukis, Wang och Baranowski 
(2005) redogör för i sin studie att idrottsläraren påverkar elevernas motivation att 
utöva fysisk aktivitet på fritiden. Med andra ord har idrottsläraren ett inflytande över 
elevernas motivation, välbefinnande och motionsrelaterade beteende inte bara inom 
skolan, utan även utanför skolans ramar. Det är inte bara ett viktigt ansvar, utan även 
ett stort ansvar för en idrottslärare.  
 

Motivation kommer från det latinska ordet movere, vilket kan översättas med att 
orsaka rörelse. I Nationalencyklopedin (2013) definieras motivation som en 
”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål” (Motivation, 2013). Motivationen är därmed alltid riktad mot 
eller ifrån någonting och det finns alltså ett mål för beteendet (Hassmén & Hassmén, 
2010). Inom psykologin används begreppet för att förklara hur inre faktorer driver 
individen att uppnå personliga mål. I ett flertal teorier beskrivs motivationens 
beståndsdelar och en av dem är Self-determination theory (Deci & Ryan 2002). 
 

1.4.1 Self-determination theory  

Self-determination theory (Deci & Ryan 2002), eller på svenska den självbestämmande 
motivationsteorin, är en teori i vilken behandlas motiven bakom personellt beteende. 
I teorin beskrivs motivationens beståndsdelar och dessa är väsentliga för att skapa 
motivation till fysisk aktivitet hos eleven.  
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I teorin behandlas tre grundläggande psykologiska behov, som påverkar individens 
motivation och är av betydelse för individens välbefinnande:  
 

 Självständighet innebär att individen vill uppleva känslan av inflytande 
(självbestämmande) och drivkraft (motivation) genom möjligheten att 
påverka den egna situationen. Individen vill handla utifrån ett fritt val och 
agera utifrån egna värderingar. 

 Tillhörighet innebär att individen behöver uppleva och känna känslan av social 
tillhörighet, acceptans och trygghet i samvaron med andra. 

 Kompetens innebär att individen strävar efter utmaningar, som är rimliga i 
förhållande till de förmågor individen har (Deci & Ryan, 2002). 

 
Om samtliga behov tillgodoses bidrar det till ett ökat välbefinnande. Däremot om något 
av behoven eller samtliga behov inte tillgodoses medför det ett försämrat 
välbefinnande.  
 
Social tillhörighet kan komma att påverka ungdomars val av aktivitet eller val av 
inaktivitet. Hultgren (2008) förklarar detta genom att socialt tryck kan få individen att 
göra saker mot sin vilja, medan socialt stöd innebär att individen får stöd av 
omgivningen. Omgivningens sociala tillhörighet är av betydelse för att stärka den 
enskilda individens identitet. Dock kan även omgivningen förmedla ett negativt 
budskap av att individen inte är kompetent nog för utförandet.  Detta kan sättas i 
relation till behovet av tillhörighet i den självbestämmande motivationsteorin, som 
visar på betydelsen av upplevd och bekräftad tillhörighet (Deci & Ryan, 2002).  
 
På samma sätt som Deci och Ryan (2002) beskriver behovet av kompetens redogör 
Hultgren (2008) även för att individens tankar har betydelse för den egna upplevda 
kompetensen. En viktig påverkansfaktor för motivationen är just den egna upplevda 
kompetensen. Bristande tankar om den egna förmågan ökar risken för ett undvikande 
beteende. Det är lättare att undvika en aktivitet än att leva upp till yttre förväntningar. 
Detta bör sättas i relation till ämnesplanen (Lgy 11) ”undervisningen utgöras av fysiska 
aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. 
Idrottsundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska 
aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål” (Skolverket, 2011, s. 83). Vid val av 
aktivitet i idrottsundervisningen är det av betydelse att individen upplever framgång 
(Hultgren, 2008). Mellan aktiva och inaktiva elever uppstår, enligt Hultgren (2008), 
”vi och dom” tankar, vilket kan resultera i att inaktiva väljer bort aktiviteter och ”vi och 
dom” tankarna bekräftar valet av inaktivitet.  
 
I teorin utgås från att individens agerande kan ske genom en process av inre 
motivation, yttre motivation och amotivation (avsaknad av motivation). Den inre 
motivationen (intrinsic motivation) speglar situationer, där individen upplever ett 
självbestämmande val, det vill säga att individen utför en aktivitet för nöjet och 
tillfredsställelsen, i sig, som utförandet ger. En inre motiverad individ utför en aktivitet 
för att uppleva glädje, lära sig nya kunskaper och utveckla sina färdigheter (Deci, 
Pelletier, Ryan & Vallerand, 1999; Hassmén & Hassmén, 2010). Deci och Ryan (2000; 
2002) beskriver olika typer av reglering av yttre motivation; external regluation, 
inrojected regulation, identified regulation och integrated regulation. 
 

 Extern reglering (external regulation) är minst självbestämmande och 
symboliserar beteenden baserade på yttre belöningar. Individen presterar vissa 
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beteenden för att få en viss belöning eller för att de upplever yttre krav från 
omgivningen (Deci & Ryan 2000, 2002). Till exempel deltar vissa elever i 
idrottsundervisningen av anledningen att de vet vad som förväntas av dem 
(Ntoumanis, 2005).   
 

 Introjicerad reglering (introjected regulation) innebär att individen vill 
uppvisa hög kompetens oavsett positiv eller negativ upplevelse av utförandet. 
Individen utför aktiviteten för att undvika skuldkänslor, stress och oro till 
skillnad från extern reglering, där individen upplever sig tvingad att utföra 
aktiviteten. Introjicerad reglering är mer självbestämmande än extern 
reglering, eftersom individen delvis kan påverka beteendet. Exempelvis deltar 
eleven i idrottsundervisningen för att tillfredställa läraren (extern reglering) 
eller för att undvika känslor av skam och oro för att inte delta i 
idrottsundervisningen (introjicerad reglering).  

 

 Identifieringsreglering (identified regulation) handlar om situationer, där ett 
beteende hos individen uppkommer utifrån personens egen vilja att utföra 
aktiviteten. Denna formalitet av yttre motivationsbeteende är självinitierad, 
även om situationen, i sig, inte är intressant. Individen ser värdet av utförandet 
genom den framtida belöning som utförandet ger. Detta leder till ett handlande, 
till exempel kan eleven uppfatta detta som en viktig skicklighet och deltar därför 
mycket aktivt i utförandet för den framtida belöningen, betyget. 

, 

 Integrerad reglering (integrated regulation) sker när värdet bakom beteendet 
assimileras samman och individens egna värderingar och behov 
överrensstämmer med målet (Bengtsson & Fallby, 2011; Deci & Ryan, 2000). 

 
Integrerad reglering kan jämföras med den inre motivationen. Skillnaden är den att 
beteendet, i sig, har ett värde för individen vid inre motivation, medan integrerad 
reglering innebär att beteendet utförs för att uppnå ett mål (Deci & Ryan, 2000). En 
elev deltar exempelvis i idrottsundervisningen för att eleven uppskattar 
idrottsundervisningen (inre motivation) eller för att betyget är viktigt eller att eleven 
ser värdet av hälsoaspekten för att uppnå ett hälsosamt liv (integrerad reglering). Deci 
et al. (1991) beskriver även amotivation, vilket innebär en avsaknad av både inre och 
yttre motivation. Det vill säga att individen inte upplever ett värde i att utöva ett 
beteende. Individer i detta fall ser inget som helst värde med aktiviteten och undviker 
därmed aktiviteten.  
 
I den självbestämmande motivationsteorin beskrivs olika typer av reglering för vårt 
beteende, det vill säga varför individen handlar på ett visst sätt. I teorin beskrivs även 
vad som får individen att handla, det vill säga, målet med beteendet (Deci & Ryan, 
2000). Ett mål kan yttra sig i form av ett inre eller ett yttre mål med beteendet. Det vill 
säga att yttre mål handlar om yttre belöningar till skillnad från inre mål som har ett 
personligt värde för individen. Inre mål bidrar till att behoven tillhörighet, kompetens 
och självständighet i den självbestämmande teorin uppfylls. En högre grad av 
självbestämmande resulterar i en inre motivation, vilket, enligt Deci och Ryan (2000) 
anses vara av högre ”kvalitet” eftersom den inre motivationen leder till både positiva 
resultat och välbefinnande. Kasser och Ryan (1996) redogör även i sin studie för att 
inre mål har positiva effekter i form av tillfredställelse och livslust till skillnad från yttre 
mål som resulterar i ångest och oro.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och förstå icke föreningsaktiva 
gymnasieelevers motivation till ämnet idrott och hälsa och frågeställningarna är:  
 

 Vilka tidigare erfarenheter har icke föreningsaktiva gymnasieelever av fysisk 
aktivitet? 

 Vilka upplevelser har icke föreningsaktiva gymnasieelever av ämnet idrott och 
hälsa? 

 

2. Metod 

2.1 Intervjupersoner 

Tio intervjupersoner rekryterades i samråd med tre olika idrottslärare. Eleverna läste 
vid två olika gymnasieprogram, barn och fritidsprogrammet och samhällsprogrammet. 
Anledningen till att tre olika idrottslärare valdes ut var för att den enskilda 
idrottsläraren inte skulle känna sig utsatt för hur hon/han bedriver sin 
idrottsundervisning. Syftet med arbetet presenterades muntligt och enligt Patel och 
Davidsson (2011) är det betydelsefullt att klargöra studiens syfte och 
intervjupersonernas medverkan för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Två 
urvalskriterier preciserades: 
 

 Intervjupersonerna skulle vara 18 år.   

 Intervjupersonerna skulle aldrig ha varit medlemmar i en idrottsförening eller 
ha slutat före 12 års ålder.  

 
Det första urvalskriteriet tillämpades för att intervjupersonerna skulle vara myndiga 
och därmed inte kräva vårdnadshavares medgivande för deltagande. Det andra 
urvalskriteriet upprättades för att arbetets syfte var att undersöka icke föreningsaktiva 
elevers vilja till fysisk aktivitet och attityder till ämnet idrott och hälsa. Detta valdes 
med utgångspunkt i att tidigare forskning visar att idrottsämnet allt mer liknar den 
organiserade föreningsidrotten, trots att verksamheterna har olika mål (Londos, 
2010). Fem intervjupersoner hade aldrig deltagit i en föreningsidrott och fem hade 
deltagit, men hade dock slutat före 12 års ålder. 
 

2.2 Material 

Alla intervjuer följde samma struktur genom att en semistrukturerad intervjuguide 
tillämpades, vilket gav utrymme för vidareutveckling och diskussion av frågorna. 
Frågorna i intervjuguiden utformades med syftet att få information angående 
intervjupersonernas upplevelse av, och attityder till, ämnet idrott och hälsa med 
utgångspunkt i Deci och Ryans (2000; 2002) självbestämmande motivationsteori.  
Frågorna i intervjuguiden kategoriserades efter bakgrundsinformation, tillhörighet, 
kompetens och självständighet (Bilaga 1).  
 

2.3 Procedur 

Intervjuerna spelades in med en ljudupptagare och under pågående intervju 
dokumenterades intervjuerna även i textformat för att underlätta bearbetningen av det 
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empiriska materialet. Inspelningen av intervjuerna skedde i samtycke med 
intervjupersonerna. En provintervju genomfördes för att upptäcka eventuella brister 
och därmed kunde mindre justeringar av intervjuguiden göras. 
 
Intervjupersonerna informerades om att intervjun skulle komma att spelas in med en 
ljudupptagare, under förutsättning, att de gav tillåtelse och att materialet endast skulle 
handhas av intervjuledaren. Ungefärlig tidsåtgång angavs för intervjun samt 
kontaktuppgifter till intervjuledaren. Tid för intervjuerna togs från 
intervjupersonernas ordinarie idrottslektion. Intervjuerna genomfördes vid 
intervjupersonernas skola i ett avskilt rum, så att intervjupersonen inte skulle påverkas 
av omgivande idrottsmiljö. Innan intervjun inleddes tillfrågades intervjupersonen 
återigen om deras medgivande av inspelning samt att de när som helst kunde avbryta 
intervjun utan negativa konsekvenser.  
 

2.4 Databehandling 

Meningskoncentrering innebär att forskaren för samman intervjupersonernas 
yttrande till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Det tematiska syftet 
med studien var att undersöka icke föreningsaktiva gymnasieelevers motivation till 
ämnet idrott och hälsa och det metodologiska syftet var att undersöka elevernas 
upplevelse av ämnet idrott och hälsa. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller fem steg 
som är väsentliga vid en analys av en intervjustudie. Det första steget handlar om att 
forskaren läser igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten och sedan 
fastställs meningsenheterna i intervjun. I tredje steget formulerar forskaren teman 
som dominerar en meningsenhet och tematiserar de huvudsakliga uttalanden 
forskaren har uppfattat. Det fjärde steget består av att ställa frågor till 
meningsenheterna utifrån studiens syfte och slutligen i det femte steget att knyta 
samman hela intervjuns centrala delar till en helhet. 
 
Alla intervjuer behandlades var för sig och ljudfilerna från intervjuerna överfördes till 
dator. Dessa filer delades upp med hjälp av ett ljudprogram till mindre filer för att 
underlätta analysen av materialet. Totalt skapades tre mappar med utgångspunkt från 
Deci & Ryans (2000; 2002) teori med dess psykologiska behov tillhörighet, 
självständighet och kompetens. Denna temauppdelning underlättade analysen av 
ljudfilerna vid urskiljandet av relevant information. Ljudfilerna analyserades och de 
meningar som bedömdes relevanta för respektive tema kategoriserades i 
underkategorier till respektive tema. I resultatet har fullständig anonymitet vid 
citering av intervjupersoner framhållits för att garantera konfidentialitet. 
 
Resultatet har tematiserats utifrån Deci och Ryans (2000; 2002) självbestämmande 
motivationsteori med dess psykologiska behov, tillhörighet, självständighet och 
kompetens. Resultatet är baserat på tolkning och analys av den empiriska insamlingen. 
I den löpande texten benämns intervjupersonerna som medverkade som elever. I 
studien är eleverna uppdelade i två analysenheter. I analysgrupp 1 är eleverna 
numrerade från 1-5 och i analysgrupp 2 är eleverna numrerade från 6-10. Analysgrupp 
1 representerar elever som tidigare hade varit föreningsaktiva, men dock slutat före 12-
års ålder. Analysgrupp 2 representerar elever som aldrig tidigare hade varit 
föreningsaktiva. 
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3. Resultat och analys 

3.1 Analysgrupp 1 – tidigare föreningsaktiva elever 
I denna analysgrupp ingick fem elever, som således tidigare hade varit föreningsaktiva. 
Samtliga elever slutade före 12-års ålder. Det tidigare utövandet av föreningsaktivitet 
representerades av bollsporter för samtliga elever. Anledningen till att eleverna 
upphörde med föreningsidrotten var upplevelsen av bristande kompetens och känslan 
av låg tillhörighet. Detta resulterade i en bristande motivation till föreningsidrotten 
och möjligen en bristande motivation till fysisk aktivitet på fritiden. Eleverna i 
analysgrupp 1 utövade fysisk aktivitet 0-2 gånger per vecka och idrottsundervisningen 
utgjorde ett av tillfällena. De fysiska aktiviteter eleverna utövade var promenader och 
styrketräning. Grundinställningen till fysisk aktivitet hos eleverna var således 
obestämd, det vill säga inte direkt positiv men inte heller negativ. Dock utövade 
eleverna inte fysisk aktivitet regelbundet, vilket således indikerar på elevens 
obestämda grundinställning till fysisk aktivitet. 
 

3.2 Analysgrupp 2 – hade aldrig deltagit i en föreningsidrott 
Denna analysgrupp omfattades av fem elever, som aldrig hade deltagit i 
föreningsidrott. Denna grupp av elever hade tagit avstånd till föreningsidrotten och 
nästintill tagit avstånd till fysisk aktivitet på fritiden. Eleverna redogjorde för att de 
utövar fysisk aktivitet väldigt sporadiskt och att det i sådana fall handlade om 
promenader. Elevernas grundinställning till fysisk aktivitet var låg och avsaknaden av 
fysisk aktivitet grundade sig på att ett intresse för fysisk aktivitet aldrig hade existerat. 
Således hade fysisk aktivitet aldrig präglat den enskilda elevens uppväxt.  
 

3.3 Tillhörighet 

Den första aspekten tillhörighet handlade om elevernas känsla av att tillhöra gruppen 
och upplevelsen av trygghet till idrottsgruppen, det vill säga, den grupp eleven tillhörde 
i den ordinarie idrottsundervisningen. Känslan av tillhörighet var en viktig 
motivationsfaktor. Tillhörighet till gruppen grundade sig i känslan av trygghet till, och 
delaktighet i, gruppen, vilket var en viktig drivkraft för elevens motivation till ämnet 
idrott och hälsa. Upplevelsen av tillhörighet till gruppen skapade trygghet som, i sin 
tur, bidrog till glädjen att utöva fysisk aktivitet.  
 
Avseende de sociala förhållandena och gemenskapen till idrottsklassen framhöll 
generellt alla elever, oavsett analysgrupp, en känsla av svag tillhörighet till 
idrottsgruppen ”De andra är så sammansvetsade, det är svårt att ta sig in i gruppen” 
(Elev, 7). Eleven framhöll att idrottsundervisningen inte skapar en känsla av 
tillhörighet och gemenskap: “är man inte med i en förening så är det svårt att få en 
gemenskap, de andra har redan något gemensamt” (Elev, 4). Anledningen till svag 
tillhörighet var beroende av att de föreningsaktiva eleverna hade en gemenskap och 
utan idrottserfarenhet var upplevelsen av tillhörighet till idrottsgruppen låg. ”Jag vill 
vara en i gruppen, men det är för stor skillnad mellan de bra och de dåliga” (Elev, 2). 
Eleven framhöll att idrottsundervisningen är till för de föreningsaktiva eleverna som 
är idrottsligt skickliga. Eleverna upplevde att skillnaderna mellan deras kunskaper är 
för stora. Frågan är då om de icke föreningsaktiva eleverna inte är motoriskt utvecklade 
eller om idrottsundervisningen inte är didaktiskt tillämpad?   
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En outtalad grupphierarki dominerar i ämnet idrott och hälsa. Eleverna uttryckte och 
beskrev känslan av det dolda budskapet av att inte tillhöra idrottsgruppen. Om eleven 
inte är tillräckligt idrottsskicklig i idrottsämnet i förhållande till föreningsaktiva 
elevers idrottsskicklighet medför det då att eleven inte är välkommen i idrottsgruppen? 
De icke föreningsaktiva eleverna uppfyllde inte de föreningsaktiva elevernas 
förväntningar och krav på idrottsskicklighet och prestation.  Föreningsaktiva elever är 
redan samspelta med varandra från föreningsidrotten och en icke föreningsaktiv elev 
medför konsekvenser för spelet med risk för att förlora spelet och försämra lagets 
prestation. Detta resulterade i en upplevelse av att inte vara en i gruppen och en svag 
känsla, eller avsaknad, av trygghet till idrottsgruppen. ”Varför ska jag vara med, ingen 
vill dessutom att jag ska vara med” (Elev, 10).  
 
En annan elev upplevde att hon/han inte får någon undervisning på idrottslektionerna. 
”Det är för fritt, vi har ingen undervisning” (Elev, 2). Eleven framhöll att idrottsläraren 
startar spelet för att sedan inte vara närvarande i idrottsundervisningen. Eleven som 
inte hade färdigheter i bollspel efterlyser undervisning för att kunna delta i de 
traditionella bollspelen. Detta resulterade i att icke föreningsaktiva elever inte känner 
någon tillhörighet i idrottsundervisningen, utan istället skapar en grupp av passivt 
aktiva elever. ”Idrott är inte roligt, men det hade heller aldrig varit min grej” (Elev, 10). 
Fysisk aktivitet och den frivilliga föreningsidrotten hade inte präglat den här elevens 
uppväxt.  
 
Elevernas generella upplevelser var att idrottsämnets undervisning bör bestå av 
aktiviteter, där alla kan delta oavsett tidigare kunskaper och förutsättningar. Det 
handlar om aktiviteter som bidrar till utveckling hos den enskilda eleven och som 
minskar skillnaderna mellan de föreningsaktiva och de icke föreningsaktiva eleverna. 
En elev föreslog att: ”Varför inte spela Lacross, det är ju ett bollspel där alla är på 
samma nivå” (Elev, 8). Eleven framhöll att om idrottsundervisningen ska utgöras av 
bollsporter borde bollspel som utjämnar skillnader prioriteras. Det bör förtydligas att 
idrottsämnets roll är att utjämna dessa skillnader. En annan elev uttryckte ”Alla har 
inte samma förutsättningar” (Elev, 6). Eleven menade att alla elever inte ges möjlighet 
till deltagande i en föreningsidrott och får därmed inte möjlighet att tillämpa fysiska 
aktivitetsvanor. ”Varför ser inte läraren från person till person, alla har inte 
förutsättningar och alla ges inte förutsättningar” (Elev, 4). Eleven framhöll att 
idrottsundervisningen bör vara individuellt anpassad, vilket även ämnesplanen 
föreskriver att idrottsundervisningen ska vara, det vill säga fysiska aktiviteter 
utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar (Lgy 11). 
Undervisningen ska bidra till att den enskilda eleven utvecklar förmågan att anpassa 
fysiska aktiviteter utifrån egna behov, syften och mål med aktiviteten. Känslan av låg 
tillhörighet, oavsett analysgrupp, och upplevelsen av att ämnet idrott och hälsa inte är 
ett ämne för alla kan relateras till upplevelsen av låg självständighet.  
 

3.4 Självständighet 
Aspekten självständighet handlar om elevernas upplevelser av inflytande, det vill säga 
den egna möjligheten att påverka idrottsundervisningen. Inom det här området 
indikerar resultatet att båda analysgrupperna saknade inflytande i ämnet idrott och 
hälsa. En tolkning av analysgruppernas åsikter är att de inte fanns möjlighet att 
påverka den ordinarie idrottsundervisningen.  Valmöjligheter gavs dock vid 
idrottslektioner som omfattades av eget val, vilket innebär att eleverna erbjuds 
möjlighet att välja mellan fyra olika bollsportaktiviteter tillsammans med fyra olika 
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klasser. Denna form av undervisningssätt var inte uppskattad av samtliga elever i 
analysgrupperna. Eleverna beskrev det med känslan av att bli utlämnad. Följande två 
kritiska kommentarer beskrevs av elever i analysgrupp 1. ”Jag kommer hit men jag får 
inte ut något av lektionen” (Elev, (4). Upplevelsen av att undervisningen inte ger 
kunskaper kan relateras till ett rimligt antagande av att eleven saknar individuellt 
anpassad idrottsundervisning med progression. Ett antagande kan vara att 
undervisningen inte upplevs seriös, därför att eleven själv fick avgöra vilken aktivitet 
eleven vill utöva. ”Jag tycker att det är onödigt, det är inte seriöst, man kommer hit och 
så är det val i huset” (Elev, 3).  Detta kan ses som ett tillfälle av inflytande i 
idrottsämnet. Dock skapar detta konsekvenser för den grupp elever, som inte upplever 
tillhörighet till, och trygghet i, idrottsgruppen.  
 
En elev kommenterade möjligheten till inflytande ”Läraren och de föreningsaktiva 
grabbarna bestämmer” (Elev, 5). Tydligare än så blir det inte, det vill säga eleven 
upplevde att det är de föreningsaktiva grabbarna som har inflytande i 
idrottsundervisningen. ”Vi har många basröster i klassen, det vill säga att det är samma 
personer som bestämmer” (Elev, 2).  Eleven menade att det alltid är samma personer 
som bestämmer i idrottsundervisningen. ”Varför ska läraren lyssna på mig, jag är ju 
inte som de andra” (Elev, 1). Eleven framhöll och förtydligade att hon/han hade 
försökt påverka idrottsundervisningen, dock utan gehör från läraren. Icke 
föreningsaktiva elever ges således inte möjlighet att påverka idrottsundervisningens 
innehåll.  
 
Upplevelsen av inflytande är relevant för upplevelsen av rörelseglädje och utövandet 
av fysisk aktivitet på fritiden. Ett samband kan ses med att eleverna inte motiveras till 
fysisk aktivitet på fritiden av idrottsämnet. En elev beskrev detta på ett tydligt sätt: 
”Nej, idrotten motiverar inte till fysisk aktivitet på fritiden, det var ju liksom därför jag 
slutade med fotbollen” (Elev, 1). Eleven indikerade att undervisningen ser densamma 
ut som föreningsidrotten och därav motiveras inte eleven att utöva fysisk aktivitet på 
fritiden. ”Jag får ingen inspiration av idrottsämnet att utöva fysisk aktivitet på fritiden 
(Elev, 9)”. Ett rimligt antagande är att eleven inte motiveras att utöva fysisk aktivitet 
på grund av ett icke tilltalande ämnesinnehåll och upplevelsen av låg tillhörighet och 
självständighet. 
 
Ämnet idrott och hälsa tycks inte inspirera till fysisk aktivitet, när idrottsämnet utgörs 
av främst bollaktiviteter av den enkla anledningen att icke föreningsaktiva elever redan 
en gång har sagt nej till, eller aldrig har lockats av, föreningsidrottens verksamhet. När 
idrottsundervisningen består av aktiviteter från den organiserade föreningsidrotten 
utesluts direkt en grupp av elever.  
 

3.5 Kompetens 

Aspekten kompetens berör elevernas upplevelse av om den egna upplevda 
kompetensen är tillräcklig för att klara av idrottsundervisningens kunskapskrav och 
mål, det vill säga om den egna kunskapen räcker till för att våga utmana och uppleva 
framgång. Inom det här området skiljde sig analysgruppernas upplevelser åt. 
 

3.5.1 Analysgrupp 1 
Analysgrupp 1 upplevde överlag att deras kunskaper var tillräckliga i ämnet idrott och 
hälsa om än begränsade. En elev uttryckte ”När vi hade gym berättade ingen hur man 
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skulle göra utan det förväntades av mig att jag redan hade dessa kunskaper” (Elev, 5). 
En tolkning i detta avseende var att eleven upplevde att läraren hade förväntningar att 
eleven redan har eller borde ha förkunskaper i idrottsämnet. En elev uttryckte ”Ja, 
eftersom jag tidigare har spelat fotboll är det inte så svårt (Elev, 2). Eleven bekräftade 
att kunskaperna var tillräckliga, eftersom eleven tidigare hade varit föreningsaktiv. Än 
en gång indikerar resultatet på att föreningsidrottens logik dominerar i 
idrottsundervisningen. ”Det kunskaper jag har, har jag inte fått via idrotten” (Elev, 1).  
Eleven betonade att kunskaperna är tillräckliga för idrottsämnet. Däremot uttryckte 
eleven att ämnet idrott och hälsa inte bidrar till nya kunskaper. Ett rimligt antagande 
kan vara att eleven tidigare hade varit föreningsaktiv och de kunskaper eleven hade 
från föreningsidrotten jämförs med de kunskaper som idrottsämnet förmedlar. Att 
idrottsämnet utgörs av traditionella bollsporter bidrar till upplevelsen av att 
idrottsämnet inte bidrar med nya kunskaper.  
 

3.5.2 Analysgrupp 2 
Upplevelsen av att inte besitta tillräckliga kunskaper i ämnet idrott och hälsa beskrevs 
således av alla elever i analysgrupp 2. Elevernas upplevda bristande kunskaper i 
idrottsämnet bekräftades av nedvärderande kommentarer. ”Om man gör fel blir det 
värsta grejen” (Elev, 8). Eleven indikerade på rädslan över att göra fel för att inte göra 
idrottsgruppen besviken.  ”Man vågar inte, de andra suckar” (Elev, 7). Även denna elev 
gav uttryck för rädslan av att inte göra rätt. ”Jag vågar inte göra ett enda fel” (Elev, 9). 
Eleven framhöll rädslan över att inte leva upp till de föreningsaktiva eleverna 
förväntningar. Ett rimligt antagande kan vara att de föreningsaktiva eleverna inte vill 
att de icke föreningsaktiva eleverna ska delta i spelet. Elevernas avsaknad av fysiska 
färdigheter i den aktuella aktiviteten skulle skapa en helt ny process, det vill säga inte 
den som de föreningsaktiva eleverna har. Dessa negativa upplevelser kan således 
relateras till ett relevant samband med att eleverna inte upplever tillhörighet till 
idrottsgruppen.  
 
”Jag har inte en chans att göra bra ifrån mig, de andra som redan kan är så mycket 
bättre (Elev, 8). Eleven jämförde sina prestationer med andra, det vill säga en yttre 
jämförelse. ”Jag skulle vilja kunna göra mer, men de andra tar över” (Elev, 7). Eleven 
indikerade en uppgivenhet över att ha försökt, men inte lyckats på grund av att de 
föreningsaktiva eleverna tar över.  
 
Att analysgruppernas åsikter skiljde sig åt angående den upplevda kompetensen kan 
tolkas som att eleverna i analysgrupp 1 tidigare hade varit föreningsaktiva och därmed 
hade vissa förkunskaper från föreningsidrotten. Dessa förkunskaper är gynnsamma i 
ämnet idrott och hälsa till skillnad från analysgrupp 2 som inte hade förkunskaper från 
den organiserade föreningsidrotten. 
 

3.5.3 Den generella uppfattningen, oavsett analysgrupp, av 
aspekten kompetens. 
Den generella uppfattningen, oavsett analysgrupp, var att eleverna inte var medvetna 
om vad som förväntades av dem i ämnet idrott och hälsa. ”Ingen berättar hur vi ska 
göra, spelet bara startar” (Elev, 7). Eleven efterlyste instruktioner för aktiviteten för att 
få en förståelse för aktiviteten och dess utförande. ”Varför kan man inte gå igenom 
spelet, innan spelet startar” (Elev, 9). Ett antagande kan vara att instruktionerna för 
aktiviteten i ämnet idrott och hälsa glöms bort. Eleverna framhöll att idrottsläraren 
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förväntar sig att alla redan kan spelet. ”Det här kan ni redan, och när man inte kan 
backar man” (Elev, 2). Eleven framhöll att när eleven inte förstår är det ett enklare val 
att ta ett steg tillbaka än att våga fråga. Detta skapar konsekvenser för en grupp elever 
som inte har fysiska aktivitetsvanor, som de har skapat under flera års träning. Å ena 
sidan måste det upplevas överväldigade att erövra de kunskaper som krävs för att delta 
i undervisningen, men å andra sidan måste uppgivenhet och frustration upplevas när 
ingen lär dem hur de ska göra.  
 
Eleverna uttryckte att de föreningsaktiva eleverna har en dominerande roll i 
undervisningen av den anledningen att föreningsaktiva elever har försprång i 
idrottsundervisningen vad gäller prestation och inflytande.  ”Fotbollsspelarna är 
överlägsna” (Elev, 5). ”Jag vet inte vad jag ska göra, jag försöker springa efter bollen, 
men det är ett svårt ämne, att veta vad som förväntas av en när ingen berättar (Elev, 
8).  
 
Oavsett analysgrupp beskrevs en upplevelse av att inte vara nöjd med sina 
prestationer. Anledningen till missnöjet var att eleverna ansåg sig själva hamna i 
skuggan av de föreningsaktiva eleverna. ”Jag skulle vilja kunna göra mer, men de 
andra tar över. Jag vågar inte kliva fram” (Elev, 1). Så de roliga, förgivettagna 
föreningsaktiviteterna skapar en grupp med fysiskt passiva elever. En elev uttryckte 
”Jag är nöjd utifrån mina förutsättningar, hade jag fått mer kunskaper, hade jag kanske 
kunnat göra det bättre” (Elev, 4). Eleven förhöll sig neutral i sin upplevelse av den egna 
prestationen. Eleven var nöjd utifrån elevens egna förutsättningar och ett rimligt 
antagande är att om idrottsämnet hade varit individuellt anpassat hade möjligen en 
individuell idrottslig utveckling skett.  
 
En upplevd bristande kompetens i kombination med att instruktioner för aktiviteten 
inte prioriteras kan resultera i en känsla av att idrottsbetyget inte är viktigt. ”Det är 
bara idrott” (Elev, 1). Eleven beskrev betygets relevans med en viss uppgivenhet, dock 
med betoning att andra skolämnen är betydligt viktigare. ”Ska man klara av att gå ut 
med betyget A, ska man vara föreningsaktiv” (Elev, 8). Eleven framhöll att möjligheten 
att få ett bra betyg i idrott förutsätter att eleven är föreningsaktiv och har förkunskaper. 
Än en gång beskrevs upplevelsen av att hamna i skuggan av de föreningsaktiva 
eleverna.   
 
Ämnet idrott och hälsa har en viktig uppgift att förmedla kunskaper, som bidrar till ett 
gott hälsotillstånd. Idrottsämnets syfte är att skapa förståelse hos eleven för sambandet 
mellan fysisk aktivitet och hälsa ur ett aktuellt och framtida välbefinnandeperspektiv. 
Eleverna förstod värdet av att vara fysiskt aktiva och sambandet mellan fysisk aktivitet 
och ett gott hälsotillstånd. Dock var analysgrupperna eniga i sina upplevelser av att 
idrottsämnet inte bidrar med kunskaper och förståelse för sambandet mellan fysisk 
aktivitet och hälsa. Analysgrupperna framhöll att det endast ges tillfälle vid två 
teorilektioner per år att få en ökad förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och 
hälsa. En elev i analysgrupp 1 uttryckte ”Jag vill gärna lära mig mer om hälsan, kroppen 
och kosten, av den anledningen att jag har mer användning av det än av bollspel” (Elev, 
1). Eleven framhöll viljan av att lära sig mer om sambandet mellan fysisk aktivitet och 
hälsa ur ett längre perspektiv. 
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3.6 Sammanfattande analys 

3.6.1 Tillhörighet 
En viktig inre motivationsfaktor är upplevelsen av att tillhöra en grupp, det vill säga, 
upplevelse av tillhörighet. Avseende de sociala förhållandena och gemenskapen till 
idrottsgruppen framhöll generellt alla elever i studien, oavsett analysgrupp, att de inte 
trivdes särskilt väl i idrottsgruppen. Eleverna beskrev känslan av att inte vara en av de 
andra. Upplevelsen av god tillhörighet skapar trygghet, som, i sin tur, resulterar i 
fysisk aktivitet. Resultatet påvisar ett tydligt samband mellan faktorerna tillhörighet 
och fysisk aktivitet och elevernas svaga motivation till ämnet idrott och hälsa.   
 

3.6.2 Självständighet 
Ett samband kan även relateras till elevernas upplevelse av lågt inflytande och då 
representerat av behovet självständighet. Aspekten självständighet handlar om 
elevernas upplevelser av inflytande i idrottsundervisningen, alltså den egna 
möjligheten att påverka idrottsundervisningen. Inom det här området indikerar 
resultatet att eleverna upplevde en avsaknad av inflytande i ämnet idrott och hälsa 
oavsett analysgrupp. Analysgrupperna framhöll att det inte finns möjlighet att påverka 
den ordinarie idrottsundervisningen. Eleverna framhöll att möjligheterna till 
inflytande i idrottsundervisningen är avgörande för om eleven är föreningsaktiv eller 
inte. Ett rimligt antagande kan vara att elevernas upplevelser av låg tillhörighet och 
självständighet i ämnet idrott och hälsa grundade sig på att idrottsundervisningen 
består av aktiviteter från den organiserade föreningsidrotten. Detta skapar 
kunskapsskillnader mellan de icke föreningsaktiva och föreningsaktiva eleverna av den 
enkla anledningen att föreningsaktiva elever har skapat idrottsliga vanor genom flera 
års aktivt utövade. Utövandet av traditionella bollsporter motiverar föreningsaktiva 
elever, men skapar också en grupp av omotiverade elever. 
 

3.6.3 Kompetens 
Behovet kompetens berör elevernas upplevelser av om den egna upplevda 
kompetensen är tillräcklig för att klara av idrottsundervisningens kunskapskrav och 
mål. Inom det här området skiljde sig analysgruppernas upplevelser åt. Analysgrupp 1 
upplevde överlag att deras kunskaper var tillräckliga i ämnet idrott och hälsa, om än 
något begränsade, till skillnad från analysgrupp 2, som upplevde bristande kunskaper 
i ämnet i idrott och hälsa. Att analysgruppernas åsikter skiljde sig åt angående den 
upplevda kompetensen kan relateras till att analysgrupp 1 tidigare hade varit 
föreningsaktiva och därmed hade gynnsamma kunskaper för idrottsämnet.  
 
 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Analysgrupp 1 
I analysgrupp 1 ingick elever som tidigare hade varit föreningsaktiva. Utifrån de 
resultat som har erhållits hade eleverna i analysgrupp 1 låg motivation till ämnet idrott 
och hälsa, det vill säga det uppfyller inte elevernas behov av tillhörighet och 
självständighet. Eleverna kände ingen tillhörighet till idrottsgruppen. Eleverna 
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upplevde känslan av att de inte var riktigt önskvärda av de föreningsaktiva eleverna. 
Behovet självständighet bekräftades av upplevelsen av att möjligheten till inflytande i 
idrottsundervisningen inte existerade.  
 
Vad gäller behovet kompetens bekräftades att eleverna upplever tillräckliga kunskaper 
i ämnet idrott och hälsa. Eleverna i analysgrupp 1 hade tidigare varit föreningsaktiva 
och hade därmed förkunskaper gynnsamma för idrottsämnet. Att eleverna tidigare 
hade varit föreningsaktiva indikerar således att motivation till fysisk aktivitet har 
existerat.  Anledningen till uppbrottet var upplevelsen av bristande kompetens och 
känslan av låg tillhörighet till gruppen i föreningsidrotten. Således resulterade 
föreningsidrottens negativa upplevelser i en bristande motivation till fysisk aktivitet på 
fritiden. Utifrån resultatet var elevernas grundinställning till fysisk aktivitet således 
obestämd.  Eleverna redogjorde för att de utövar fysisk aktivitet 0-2 gånger per vecka, 
där idrottsundervisningen utgjorde ett av tillfällena. Dock uppgav eleverna att 
utövandet av fysisk aktivitet inte sker regelbundet. Å ena sidan misslyckades 
idrottsrörelsen med att inspirera och behålla dessa ungdomar med avseende på att 
utöva fysisk aktivitet. Å andra sidan misslyckades idrottsämnet med att inspirera 
eleverna till fysisk aktivitet, när även ämnet idrott och hälsa baseras på 
föreningsidrottens logik. Således deltar eleverna i idrottsundervisningen, vilket 
bekräftas av den yttre motivationen, för att undvika känslor av oro för att få ett streck 
i idrottsbetyget. Dock angav samtliga elever att idrottsbetyget inte är viktigt för dem. 
 

4.1.2 Analysgrupp 2 
Eleverna i analysgrupp 2 upplevde en avsaknad av motivation till ämnet idrott och 
hälsa och generellt till fysisk aktivitet på fritiden. Eleverna framhöll att det inte finns 
något värde med att delta i idrottsundervisningen och försöker därmed undvika den 
helt eller genom aktiv passivitet. Drivkraften för deltagande i ämnet idrott och hälsa är 
inte för den inre glädjen till aktiviteten. utan p.g.a. ett obligatoriskt tvång.  
 
Resultatet visar att eleverna inte uppfyller behoven av tillhörighet, självständighet och 
kompetens. Eleverna indikerade att möjligheterna och förutsättningarna till utövandet 
av fysisk aktivitet i den organiserade idrottsrörelsen var begränsade av yttre 
omständigheter. Ett samband kan relateras till den enskilda individens uppväxt, som 
således inte hade präglats av fysisk aktivitet. Detta samband grundar sig på elevernas 
förtydligande av att alla elever inte har samma förutsättningar eller inte har fått 
möjlighet till utövandet av fysisk aktivitet. Detta bekräftas av Engströms (1991) teori 
om att valet av aktivitet begränsas och styrs av den kulturella och sociala 
uppväxtmiljön. Backman (2007) framhåller att elevens intresse för fysisk aktivitet 
skapas i barndomen.  Dock har inte elevers sociala bakgrund behandlats för att inte 
föra detta examensarbete utanför dess tänkta ramar. Elevernas upplevelser av, och 
motivation till, ämnet idrott och hälsa präglades av den enskilda elevens 
idrottshabitus. Olikheter i individers livsvillkor genererar olika habitus (Bourdieu, 
1984). Habitus handlar om elevens sätt att vara och är ett resultat av elevens tidigare 
upplevda erfarenheter (Broady, 1990). Om eleven har omgivits av en miljö, där fysisk 
aktivitet är något självklart och naturligt blir fysisk aktivitet även en naturlig del för 
eleven.  
 
Elevers olikheter genererar olika idrottshabitus, som, i sin tur, genererar olika grad av 
föreningsinvolvering. Alla elever ges dock inte samma förutsättningar och olika sociala 
förhållanden genererar olika upplevelser av fysisk aktivitet. Det bör dock 
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uppmärksammas att det är skolans roll att utjämna dessa skillnader. Idrottsämnet har 
alltså goda möjligheter att förmedla positiva upplevelser av fysisk aktivitet. 
Idrottsundervisningen är dessutom ett regelbundet återkommande tillfälle för alla 
elever att utöva fysisk aktivitet (McKenzie, 2003; Jakkola et al., 2008). Problemet är 
dock att en del av eleverna utövar minimal ansträngning under idrottslektionerna 
(Ntoumanis et al., 2005). Engström (2004) framhåller att elever som inte vill delta i 
idrottsämnet undviker idrottsundervisningen, vilket inte är i enlighet med gällande 
skollag. Eleverna framhöll i analysgrupp 2 att de inte upplevde något värde med att 
delta i idrottsundervisningen och försökte därmed undvika den. Bristande tankar om 
den egna förmågan ökar risken för ett undvikande beteende. Anledningen är, enligt 
Hultgren (2008), att det är lättare att undvika en aktivitet, än att utsätta sig själv för 
att leva upp till yttre förväntningar. Det bör dock påtalas ytterligare än gång att enligt 
ämnesplanen (Lgy 11) ska ”undervisningen utgöras av fysiska aktiviteter utformade så 
att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Idrottsundervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina 
behov, syften och mål” (Skolverket, 2011, s.83).   
 
Vidare visar forskning att idrottsämnet alltmer liknar den organiserade 
föreningsidrotten (Peterson, 2007; Londos, 2010). En fråga var om 
idrottsundervisningen motiverar elever som redan en gång har sagt nej till den 
organiserade föreningsidrotten till fysisk aktivitet på fritiden? Svaret är enkelt, nej. 
Icke föreningsaktiva elever motiveras inte av ämnet idrott och hälsa att utöva fysisk 
aktivitet på fritiden på grund av att verksamheterna ser likadana ut. Till följd av det 
skapas negativa konsekvenser av att icke föreningsaktiva elever inte uppnår 
rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket även bekräftas utifrån föreliggande 
arbetes resultat.  
 
Det är heller inte förvånande att allt fler elever blir fysiskt inaktiva, när negativa 
upplevelser skapas både från den organiserade föreningsidrotten och i idrottsämnet. 
Vad blir konsekvenserna? Att samhället befinner sig i, och har framför sig, ett 
omfattande samhällsproblem som ohälsa med konsekvenserna övervikt, sjukdom och 
sjukskrivningar (Strong et al., 2005; Statens folkhälsoinstitut, 2013). Därför behöver 
ämnet idrott och hälsa stärkas genom att reducera glappet mellan den undervisning 
som genomförs och den undervisning som kursplanen föreskriver (Larsson & 
Meckbach, 2007; Ekberg, 2009).  

 

4.1.3 Tillhörighet 
Behovet av tillhörighet handlar om känslan av att tillhöra gruppen, kunna identifiera 
sig med gruppen och känna känslan av trygghet i gruppen (Deci & Ryan, 2000; 2002). 
Känslan av upplevd tillhörighet till idrottsgruppen är en viktig motivationsfaktor för 
att skapa positiva upplevelser av fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa, som, i sin tur, 
bidrar till motivation att utöva fysisk aktivitet på fritiden, vilket är en del av 
hälsovinsten i ett framtida hälsotillstånd. Avseende de sociala förhållandena framhöll 
generellt alla elever, oavsett analysgrupp, att de inte trivdes särskilt väl i 
idrottsgruppen. Anledningen var den att elever från den organiserade 
föreningsidrotten hade en etablerad gemenskap, som de upprätthåller i 
idrottsundervisningen.   
 
Även om det inte fanns någon skillnad i resultat vad gäller aspekten tillhörighet borde 
en viss skillnad finnas mellan analysgrupp 1 och analysgrupp 2. Analysgrupp 1 hade 
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tidigare varit föreningsaktiva och borde därmed uppleva en viss tillhörighet i 
idrottsundervisningen.    
 
Valet av aktivitet framfördes som en viktig motivationsfaktor av eleverna i ämnet idrott 
och hälsa. Avseende den praktiska undervisningen var upplevelsen hos eleverna att 
aktiviteter från den etablerade föreningsidrotten dominerade i idrottsämnets innehåll. 
Forskning visar att idrottsämnet alltmer liknar den organiserade föreningsidrotten och 
att olika bollsporter dominerar i idrottsundervisningen (Ericsson et al., 2005; Sandahl, 
2005). Således bekräftas att det finns ett glapp mellan den undervisning som 
kursplanerna föreskriver och den undervisning som bedrivs i ämnet idrott och hälsa 
(Ekberg, 2009). Idrottsämnets undervisning går emot styrdokumentens anvisningar 
att ”undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta 
och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011, s. 83). 
 
Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse. Eleverna framhöll att 
idrottsundervisningen är till för de föreningsaktiva eleverna, som redan är idrottsligt 
skickliga. Hunter (2004) argumenterar för att lärandemiljön och det praktiska 
lärandet ska bidra till att möta behoven från alla elever. Idrottsundervisningens 
uppgift är att erbjuda en inkluderande undervisning, det vill säga ur ett didaktiskt 
perspektiv att alla elever ska kunna delta på sina egna villkor (Larsson, 2007). Om 
idrottsämnet inte didaktiskt möter alla elever med dess innehåll och utformning utgörs 
idrottsämnet av ett ämne endast för de redan idrottsfrälsta eleverna (Sandahl, 2005).   
 
Ämnet idrott och hälsa är därmed inte ett ämne på likvärdiga villkor. Detta skapar 
kunskapsskillnader mellan de icke föreningsaktiva och föreningsaktiva eleverna av den 
enkla anledningen att föreningsaktiva elever har skapat idrottsliga vanor genom flera 
års aktivt utövade. Det förgivettagna utövandet av traditionella bollsporter motiverar 
föreningsaktiva elever, men skapar även en grupp av omotiverade elever. Detta 
bekräftas av forskning, som framhåller att icke föreningsaktiva elever missgynnas i 
idrottsämnet på grund av att idrottsundervisningen består av aktiviteter från den 
organiserade föreningsidrotten (Skolverket, 2003).  Frågan är då om de icke 
föreningsaktiva eleverna inte är motoriskt utvecklade eller om idrottsundervisningen 
inte är didaktiskt tillämpad? Det medför en dubbel förlust för de icke föreningsaktiva 
eleverna, när idrottsämnet inte förhåller sig till styrdokumentets anvisningar. Eleverna 
går inte bara miste om det fysiska tillfället, utan även om skolans viktigaste uppdrag, 
undervisning och kunskap. 
 
Ett intressant resultat är att idrottsundervisningen innefattas av en grupp elever, som 
är rangordnade i tre olika grupphierarkier beroende på idrottsprestation. Den första 
gruppen representerar elever, som aldrig har lockats av föreningsidrottens logik, sällan 
utövar fysisk aktivitet och därmed inte har några fördjupade kunskaper om fysisk 
aktivitet och hälsa. Den andra gruppen av elever utgörs av de som tidigare har varit 
föreningsaktiva. Det handlar om en grupp elever, som har idrottsliga förkunskaper och 
delvis är motiverade till ämnet idrott och hälsa. Den tredje gruppen är motiverade, 
föreningsaktiva elever med flera års fysiska aktvitetsvanor.  
 
Den första gruppen av elever är förlorarna i idrottsämnet och det är den gruppen av 
elever som omfattas av analysgrupp 1. Läraren ser dessa elever som inaktiva och 
”tråkiga”. Detta bekräftas av Karlefors (2002), som i sin studie redogör för att det 
tråkigaste med idrottsämnet, enligt idrottslärarna, var de omotiverade eleverna då de 
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inte innebar en pedagogisk utmaning. En elev kan uppfattas som inaktiv, men där det 
istället handlar om att elevens kunskap ”osynliggörs” genom valet av aktiviteter i 
idrottsundervisningen (Skolinspektionen, 2011). Hultgren (2008) redogör för 
betydelsen av valet av aktivitet i idrottsundervisningen för att undvika grupphierarkier 
och istället utveckla individuella framgångar. 
 
Den andra gruppen av elever är elever med förkunskaper från föreningsidrotten och 
den gruppen av elever omfattas av analysgrupp 2. Dessa elever anser att deras 
kunskaper räcker till, om än något begränsat, och att ingen individuell idrottslig 
utveckling sker. Den tredje gruppen består av elever som är föreningsaktiva och har 
idrottsliga skickligheter. Det handlar om elever som har fångats av föreningsidrottens 
logik och motiveras av bekräftelsen av hög kompetens i idrottsämnet. Gruppen avser 
elever som har en djupare förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa i 
det aktuella hälsotillståndet. Det är gruppen av föreningsaktiva elever, som är den 
vinnande gruppen i ämnet idrott och hälsa av anledningen att idrottsläraren själv 
motiveras av de idrottsskickliga eleverna och får uppskattning av eleverna på 
idrottsämnets innehåll.   
 

4.1.4 Självständighet 
Deci & Ryan (2000; 2002) beskriver behovet självständighet, som den mest 
självbestämmande motivationsaspekten och den handlar om möjligheten att påverka 
den egna situationen. Om den fysiska aktiviteten ska kännas givande är det viktigt, 
enligt Koka och Hein (2006), att eleven känner sig sedd, förstådd och ges möjlighet att 
påverka den egna situationen. Avsaknaden av inflytande och upplevelsen av att inte bli 
sedd av idrottsläraren är ytterligare en orsak till låg motivation eller amotivation till 
ämnet idrott och hälsa. Eleverna framhöll ett missnöje över att möjligheten till 
inflytande i idrottsundervisningen är avgörande för om eleven var föreningsaktiv eller 
inte. Resultatet visar att icke föreningsaktiva elever inte ges möjlighet att påverka 
idrottsundervisningens innehåll. Precis som tidigare forskning visar resultatet i 
föreliggande arbete att lärarna och de idrottsintresserade eleverna bestämmer över 
innehållet i idrottsundervisningen. I praktiken betyder det att de redan idrottsfrälsta 
eleverna, som är aktiva på fritiden har större inflytande i ämnet idrott och hälsa 
(Sandahl, 2005). Forskningsstudier visar att idrottsämnet alltmer har kommit att likna 
den organiserade föreningsidrotten och att de traditionella bollsporterna dominerar i 
idrottsundervisningen (Ericsson et al., 2005; Sandahl, 2005; Ekberg, 2009; Londos, 
2010). Det bör dock uppmärksammas att det framkom inga konkreta kriterier i ämnet 
idrott och hälsa för hur bollsporter bör presenteras i idrottsundervisningen. I Londos 
(2010) studie framgår det tydligt att det centrala innehållet i idrottsundervisningen är 
att någon form av fysisk aktivitet pågår. Det är alltså inte färdighetsträning, som är det 
centrala i undervisningen, då det är elevens tidigare färdigheter som bedöms snarare 
än förvärvade kunskaper i idrottsundervisningen. Det uppstår då en absurd situation i 
och med att ämnet idrott och hälsa är till för de redan föreningsaktiva eleverna.  
 
En konsekvens kan vara att eleverna inte får inspiration av idrottsämnet att utöva 
fysisk aktivitet på fritiden. Ett rimligt antagande kan vara att ämnet idrott och hälsa 
inte inspirerar till fysisk aktivitet på grund av att idrottsämnet utgörs av bollaktiviteter. 
När idrottsundervisningen består av aktiviteter från föreningsidrotten utesluts direkt 
en grupp av elever av den enkla anledningen att icke föreningsaktiva elever redan en 
gång har sagt nej till, eller aldrig har lockats av, föreningsidrottens verksamhet. 
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I detta avseende bör ett kritiskt resonemang föras. Det handlar om att det finns ett val 
om vad idrottsämnet bör förmedla. Valet står mellan att undervisningen ska bestå av 
aktiviteter hämtade från den organiserade föreningsidrotten eller att 
idrottsundervisningen ska bidra med positiva upplevelser och kunskaper om hälsa för 
det aktuella och framtida hälsotillståndet. Det är således inte förvånande att elevernas 
upplevelser av idrottsämnet inte bidrar med kunskaper, vilket har bekräftats i 
föreliggande arbete. Det är heller inte förvånande att allt fler elever blir fysiskt inaktiva, 
när negativa upplevelser skapas både av den organiserade föreningsidrotten och 
idrottsämnet.  
 

4.1.5 Kompetens 
Aspekten kompetens berör elevernas upplevelse av om den egna upplevda 
kompetensen är tillräcklig för att klara av idrottsundervisningens kunskapskrav och 
mål, det vill säga att den egna kunskapen räcker till för att våga utmana och uppleva 
framgång (Deci & Ryan, 2000; 2002). Inom det här området skiljer sig 
analysgruppernas upplevelser åt. 
 
Analysgrupp 1 upplevde överlag att deras kunskaper är tillräckliga i ämnet idrott och 
hälsa, om än begränsade, medan upplevelsen av att inte ha tillräckliga kunskaper i 
ämnet idrott och hälsa beskrevs av alla elever i analysgrupp 2. Att analysgruppernas 
åsikter skiljer sig åt angående den upplevda kompetensen kan relateras till att eleverna 
i analysgrupp 1 tidigare hade varit föreningsaktiva och därmed hade vissa 
förkunskaper från föreningsidrotten. Dessa förkunskaper är gynnsamma i ämnet 
idrott och hälsa. Den generella upplevelsen, oavsett analysgrupp, var att idrottsämnet 
inte bidrar med nya kunskaper. Å ena sidan måste det upplevas överväldigade för 
analysgrupp 2 att erövra kunskaper som krävs för att delta i undervisningen och å 
andra sidan måste det uppgivenhet och frustration upplevas när ingen lär dem hur de 
ska göra.  
 
Samtliga elever, oavsett analysgrupp, beskrev upplevelsen av att inte vara nöjda med 
sina prestationer. Anledningen till missnöjet var att eleverna ansåg sig själva hamna i 
skuggan av de föreningsaktiva eleverna. Detta bekräftas av Londos (2010), som har 
studerat gymnasieskolan och delar in eleverna i två grupper; de dominerade det vill 
säga de som inte har något att säga till om och de dominerande, de som har inflytande 
på idrottsundervisningen. Idrottsinnehållet är inte i enlighet med de dominerades 
intresse eller i linje med ämnesplanen. 
 
Ett rimligt antagande är att det handlar om ett dolt spel i undervisningen, ett 
underliggande spel som inte är uttalat. De föreningsaktiva eleverna vill inte ha med de 
icke föreningsaktiva eleverna. Deras avsaknad av idrottsförmågor skulle skapa en helt 
ny process och inte den aktivitetsprocess, som de föreningsaktiva eleverna har. Att 
idrottsämnet inspireras av föreningsidrottens logik, som har sin grund i tävling, 
rangordning och konkurrens skapar konsekvenser (Peterson, 2007).  Det handlar om 
att de föreningsaktiva eleverna har med sig sina erfarenheter från den organiserade 
föreningsidrotten till ämnet idrott och hälsa. Detta bör således ses som något naturligt, 
eftersom det är den enskilda föreningsaktiva elevens idrottshabitus, som har satt sin 
prägel från idrottsrörelsen. Dock skapar det konsekvenser i form av rangordning, när 
elever med olika upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet ingår i samma 
idrottsgrupp. Det handlar om ett outtalat spel, där den icke föreningsaktiva eleven 
utesluts ur spelet på grund av att eleven inte har tillräckliga, praktiska idrottsliga 
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kunskaper.  Den föreningsaktiva elevens starka vilja att vinna bidrar till ett spel 
tillsammans med de föreningsaktiva eleverna för att inte riskera att förlora spelet. 
Därmed utesluts omedvetet eller medvetet den icke föreningsaktiva eleven, som inga 
förkunskaper har från idrottsundervisningen. I forskningen benämns dessa elever som 
de omotiverade eleverna (Karlefors, 2002). 
 

4.2 Avslutande reflektion 
Detta arbete ämnade beskriva icke föreningsaktiva elevers motivation till ämnet idrott 
och hälsa, tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och upplevelse av ämnet idrott och 
hälsa. I arbetet blev eleverna uppdelade i två analysgrupper beroende på tidigare 
kunskaper från den organiserade föreningsidrotten. Resultaten visar att tidigare 
förkunskaper från föreningsidrotten är gynnsamt i ämnet idrott och hälsa och därav 
var analysgrupp 1 svagt motiverade till ämnet idrott och hälsa. Att eleverna inte har 
tidigare kunskaper från föreningsidrotten skapar konsekvenser i form av amotivation 
till idrottsämnet. Aktiviteter från den etablerade föreningsidrotten utgör ämnets 
centrala innehåll och skapar konsekvenser. Ekberg (2009) framhåller att det inte finns 
krav på att eleven ska förstå innehållet i det som förmedlas, utan att det är själva 
aktiviteten som betonas, vilket skapar konsekvenser av passiv inaktivitet hos icke 
föreningsaktiva elever.   
 
Idrottsämnet bör individualiseras och oavsett kompetens och tidigare erfarenhet bör 
fokus ligga på den enskilda elevens utveckling. Idrottsämnet är individuellt i det 
avseendet att individuella betyg tillämpas. I det avseendet bör det ifrågasättas varför 
lagbollsspel utgör större delen av undervisningstiden. Är ämnet idrott och hälsa ett 
ämne för alla? Ges alla elever samma förutsättningar? Fokus bör ligga på att skapa 
aktiviteter i idrottsundervisningen som stimulerar till lärande och utveckling i ett 
aktuellt och framtida hälsotillstånd, oavsett tidigare kompetens, utifrån 
styrdokumentens anvisningar. Resultatet väcker ett ifrågasättande över vilken 
målgrupp som är idrottsämnets viktigaste målgrupp, de föreningsaktiva eleverna eller 
de icke föreningsaktiva eleverna? Så klart ska ingen grupp av elever uteslutas från 
idrottsundervisningen, men att idrottsundervisningen baseras på föreningsidrotten 
logik är inte lika självklart. En tolkning av resultaten eller en förhoppning är att 
elevernas fysiska aktivitetsvanor skulle skapa en helt ny aktivitetsprocess om inte 
idrottsämnet präglades av föreningsidrottens logik. Det är två olika verksamheter som 
behandlar samma ämne, men med olika mål och förutsättningar. 
 

4.3 Metoddiskussion 

Detta arbete grundades på en kvalitativ forskningsmetod. Valet att använda en 
kvalitativ forskningsmetod upplevdes som det mest lämpade för studiens ändamål; 
nämligen att undersöka icke föreningsaktiva gymnasieelevers upplevelser av, och 
motivation till, ämnet idrott och hälsa. Arbetets avsikt att belysa elevers upplevelser 
och motivation till idrottsämnet är av komplex karaktär, därav valet av ett kvalitativt 
forskningsperspektiv. Antalet intervjuer upplevdes tillräckligt för att uppnå en god 
empirisk grund för arbetets omfattning. Giltigheten vid kvalitativa intervjuer är till viss 
del osäker. Intervjupersonens svar utgörs av personliga uppfattningar och dessa 
behöver inte överensstämma med det faktiska handlandet. De personliga intervjuerna 
som genomfördes baserades på intervjupersonernas synpunkter och upplevelser vid 
det aktuella tillfället. Denscombe (2000) framhåller att personliga intervjuer sällan 
medför en objektiv bild.   
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Tillförlitlighet innebär, enligt Denscombe (2000), att forskaren undersöker det 
forskaren har för avsikt att undersöka. Det övergripande syftet presenterades för 
intervjupersonerna när intervjuerna bokades. Intervjuguiden formades utifrån teorin 
inom problemområdet. Samtliga personliga intervjuer följde intervjuguiden med 
undantag för följdfrågor. Den kompletta intervjuguiden presenterades dock inte i 
förväg för att undvika att intervjupersonerna skulle ge förskönande eller missvisande 
svar. En negativ effekt av detta är att det finns en risk att svaren kan bli vinklade av 
följdfrågor och att intervjupersonen påverkas av intervjuaren och ger de svar 
intervjuaren önskar. Ledande följdfrågor har undvikits och i möjligaste mån har det 
getts intervjupersonen möjligheten att berätta sin upplevelse av ämnet idrott och hälsa. 
En neutral roll intogs under intervjuerna i syfte att inte påverka intervjupersonernas 
svar i någon riktning.  Tanken med de kvalitativa intervjuerna var att ha en låg grad av 
strukturering för att undvika att influera personliga åsikter (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Under samtliga intervjuer användes ljudinspelning med tillåtelse av 
intervjupersonerna för att hålla hög forskningsetisk nivå. Ljudinspelningarna var 
effektiva ur den synpunkten att intervjuerna dokumenterades automatiskt. Manuella 
anteckningar kan begränsa ett fritt samtalsflöde (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuerna genomfördes på elevernas skola i ett avskilt rum. Tanken med valet av 
intervjuplats var att intervjuerna skulle genomföras på en trygg plats, där eleverna 
skulle känna sig trygga med att framföra sina personliga åsikter. 
 
Reliabilitet används för att beskriva trovärdigheten i en studie och att den inte är utsatt 
för slumpmässigt inflytande. Eftersom intervjupersonerna inte fick ta del av 
intervjuguiden saknades möjligheten för dem att tänka ut ett svar i förväg. Trost (2007) 
anser att detta medför låg reliabilitet. Begreppen validitet och reliabilitet står i nära 
relation till varandra i kvalitativ forskning, vilket gör det mindre relevant att använda 
båda begreppen. I denna studie har därför validitet använts med fokus att sträva efter 
en god forskningsmässig validitetsnivå. Validitet innebär att forskningsmetoden mäter 
det den är avsedd att mäta (Trost, 2007).  
 
 

4.4 Etik 
En problematisk aspekt ur ett etiskt perspektiv med en kvalitativ forskningsmetod är 
att intervjupersonerna kan uppleva det utlämnande och obehagligt att föra ett samtal, 
som sedan ska tolkas och analyseras. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att 
intervjupersonernas anonymitet måste garanteras. Arbetet har genomförts i enlighet 
med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och ur ett forskningsetiskt perspektiv 
inleddes intervjuerna med att informera intervjupersonerna angående dess etiska 
principer. Intervjupersonerna informerades om att deltagande i studien är frivilligt 
och anonymt och intervjupersonen kunde när som helst avbryta intervjun utan 
negativa konsekvenser. Resultatet av materialet skulle endast användas utifrån 
arbetets syfte och att examensarbetet kommer att publiceras och därmed bli 
tillgängligt att ta del av. De uppgifter som möjliggör identifiering kommer att 
uteslutas eller förändras för att behålla anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.5 Vidare forskning 

Det finns en del forskning om elevers attityder till ämnet idrott och hälsa samt 
föreningsidrottens påverkan på idrottsämnet. Dock behövs mer kunskap om 
betydelsen av individens habitus, det vill säga om elevens tidigare erfarenheter av 
fysisk aktivitet är avgörande för elevens förmåga till prestation i idrottsämnet. Med 
andra ord hur kan idrottsämnet förändra den enskilda elevens idrottshabitus för att ge 
möjligheten att uppleva motivation till fysisk aktivitet?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 Ålder? 
 

 Kön? 
 

 Vilket gymnasieprogram läser du? 
 

 Varför valde du att läsa just det gymnasieprogrammet?  
 
 

 Berätta hur din tidigare fysisk/idrottsliga bakgrund ut? 
 

o Har du varit föreningsaktiv?  
 

o I lagidrott eller i en individuellidrott? 
o Hur gammal var du när du slutade föreningsidrotta? 

 
o Vad är skälet till att du inte idag är aktiv i en föreningsidrott? 

 
 

 Berätta om din grundinställning till fysiskaktivitet? 
 

o Vad utövar du för aktivitet? 
 

o Hur ofta? 
 

o Varför gör du just det? 
 

o Hur många ggr/vecka är du fysiskt aktiv? (fysisk aktivitet innebär en 
ökad andning och hjärtfrekvens under minst sammanhängande 30 
min).  
 

o Finns det något som skulle kunna underlätta för dig, för att du ska 
utöva fysisk aktivitet? 

 
 

 Berätta om hur ser du på ämnet idrott och hälsa? 
 

o Upplever Du ämnet idrott och hälsa som ett viktigt ämne för dig, 
varför/varför inte? 

 
 

 Idrottsämnets syfte är att förmedla kunskaper som bidrar till förståelsen av 
sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa ur ett livslångt lärande.  
 

o Upplever du att ämnet bidrar med kunskaper som skapar, en förståelse 
hos dig, för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa?  

 
 



  

 

 Upplever du att dina kunskaper är tillräckliga för att klara av de praktiska 
uppgifterna under idrottslektionerna? 

 
o Är du nöjd med dina prestationer under idrottslektionerna, 

varför/varför inte? 
 
 

 Tycker du att idrottsundervisningen är varierande d.v.s. att ni utövar olika 
former av fysiska aktiviteter och exempelvis friluftsliv? 
 

o Vad gör ni under idrottsundervisningen? 
 
 

 Vad får du vara med och bestämma under idrottsundervisningen? 
 

o Vilka möjligheter har du att bestämma under idrottsundervisningen? 
 
 

 Vilka aktiviteter eller vilken aktivitet vill du ägna dig åt? 
 

o Vilka aktiviteter vill du lära dig? 
 

o Vilka kunskaper behöver du? 
 
 

 Känner du dig delaktig i idrottsundervisningen? 
 
o Upplever du att du tillhör gruppen under idrottslektionerna? 

 
 

 Upplever du att läraren frågar efter din åsikt?  
 

o Känner du sig sedd av idrottsläraren? 
 

 

 Är idrottsbetyget viktigt för dig? 
 
 

 Motiveras du av idrottsämnet att utöva fysisk aktivitet på fritiden?  
 

o På vilket sätt motiverar/inte motiverar ämnet idrott och hälsa dig att 
utöva/inte utöva fysisk aktivitet? 

 

 Hur skulle du vilja förändra idrottsundervisningen? 
 

o Hur skulle du vilja förändra idrottsundervisningen, för att du ska 
inspireras av idrottsundervisningen? 

 


