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Abstrakt 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka faktorer som kan påverka högstadieelevers inaktivitet 
inom skolidrotten. Utifrån 94 enkätsvar från högstadieelever på en skola i Mellansverige 
sammanställdes information om elevernas tankar och uppleverser inom skolidrotten. 
Resultatet visade att en mängd olika faktorer kunde påverka elevernas motivation till att delta 
på idrottslektionerna. 40 % av de elever som någon gång varit inaktiva på skolidrotten ansåg 
att det var aktiviteten som påverkade deras motivation så mycket att de inte deltog. De 
faktorer som påverkar 83 % av elevernas motivation negativt till att delta på idrottslektionerna 
är aktiviteten, lärare, klasskamrater och hälsan. Faktorer som enligt 90 % av eleverna kan 
motivera dem till ett deltagande på idrottslektioner är aktiviteten, klasskamrater, lärare och 
betygen. Majoriteten av eleverna (76 %) ansåg i slutändan att de viktigaste faktorerna som 
påverkar deras motivation och motverkar inaktivitet inom skolidrotten är aktiviteten (44 %), 
lärare (28 %) och klasskamrater (4 %). De faktorer som eleverna angav tycks kunna påverka 
varandra och en lösning för att minska inaktiva elever kan vara bättre utbildningar för lärare. 
Anledningen till att lärare har en viktig position beror på att de tydligen kan påverka de flesta 
faktorer genom sitt agerande. Lärare med en ökad kunskap och medvetenheten om hur deras 
undervisning påverkar omgivningen kan därför ge positiv effekt när det gäller elevernas 
motivation och deltagande inom skolidrotten.  
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Inledning 
Skolidrotten med dess fysiska aktivitet minskar trots att den förstärker elevers inlärning i 

övriga studier samt utvecklingen av ett framtida aktivt liv (Ericsson & Flodén 2008, Löf 2006, 

Engström 2007). Ungdomar som är fysiskt inaktiva får sämre möjligheter till personlig 

utveckling samtidigt som RF (2009) också menar att det leder till en mängd negativa effekter.  

 

Både ur ett hälso- och även utbildningsmässigt perspektiv så är skolidrotten en viktig del i 

elevernas utveckling. Löf (2006) menar att även om skolidrotten innebär en positiv påverkan 

så finns det ändå elever som är fysiskt inaktiva, vilket betyder att de inte får en chans till den 

personliga utveckling som fysisk aktivitet enligt Ericsson & Flodén (2008) ger. Ericsson & 

Flodén menar att Skolverkets utvärdering av idrott och hälsa visar att var tionde elev sällan 

eller aldrig deltar i skolidrotten samtidigt som lärarna inte ser det som ett problem.  

 

Då skolidrotten enligt Skolverkets läroplan (2011) ska ge eleverna kunskap om fysisk 

aktivitet och förutsättningar för goda levnadsvanor, blir idrottsundervisningen en viktig del i 

elevernas utveckling. Skolidrotten innebär ett avbrott i allt stillasittande och ger även eleverna 

bättre koncentration på övriga lektioner vilket också enligt tidigare undersökningar leder till 

bättre betyg (Engström 2007). Trots de positiva effekterna som skolidrotten kan ge minskar 

den och det innebär att eleverna får sämre möjligheter att utvecklas (Engström 2007). Dagens 

ungdomar drabbas allt mer av fysiska åkommor som övervikt och försämrad kondition (Löf 

2006), samtidigt som fysisk aktivitet även tycks avta med stigande ålder (Apitzsch 2007). 

Elevernas deltagande i skolidrotten har också visat sig ha blivit mer ojämn och det har blivit 

allt vanligare att elever står över lektionen (Engström 2007, Ericsson & Flodén 2008, Löf 

2006). Svensson & Söderholm (2009) menar även att de faktorer som påverkar elevernas 

motivation troligen kan vara en utbildningsfråga för lärare, något som också delas av Lindvall 

(2008). Kunskap om motivation och psykologi tycks vara viktiga områden som 

skolidrottslärare måste få bättre utbildning i (Lindvall 2008). Då idrottslärarens kunskap kan 

påverka elevernas motivation borde läraren vara viktig för den inaktiva elevens utveckling, då 

med tanke på de positiva effekter fysisk aktivitet ger om nu eleven motiveras till att delta i 

undervisningen. Skolidrotten tycks även vara än viktigare för de elever som annars är fysisk 

inaktiva på fritiden då de annars inte får sin dagliga motion (Redelius 2004, Raustorp 2005). 
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En högre förståelse för vad som kan påverka elevernas motivation till ett deltagande inom 

skolidrotten ger då större möjligheter att öka antalet deltagande elever. Den här 

undersökningen hämtar mer information om varför inaktivitet uppstår och som i vidare 

undersökningar kan fördjupas inom de faktorer som eventuellt påverkar eleverna. Genom att 

få mer kunskap om vad som kan påverka elevernas motivation till att delta i skolidrotten så 

ökar möjligheterna för idrottslärare att bedriva skolidrottsundervisningen med en högre 

kavalitet och på så sätt minska antalet inaktiva elever.  

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka uppfattningar bland högstadieelever om faktorer som 

påverkar deras motivation och aktivitetsnivå inom skolidrotten. Det ger vidare möjligheter i 

att se på vad lärare kan göra för att minska antalet inaktiva elever vid skolidrotten. 

 

- Vad upplever eleverna påverkar dem när det gäller deras motivation inom 

skolidrotten? 

 

- Vad upplever eleverna påverkar dem när det gäller deras deltagande inom 

skolidrotten? 

 
- Vilka eventuella samband finns det mellan de påverkande faktorerna och idrottslärare? 
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Bakgrund 
’’Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka 

sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor 

samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.’’ 

(Skolverket 2011). 

 

Läroplanen för idrott och hälsa i grundskolan av Skolverket (2011) belyser vikten av fysisk 

aktivitet i unga år. Skolidrotten är en viktig del i elevernas utveckling och kan påverka till en 

positivare framtida hälsa. Fysisk inaktivitet leder till en mängd negativa effekter som också 

enligt Löf (2006) blir en kostnad för samhället på grund av högre belastning på sjukvården. 

Dagens samhälle innebär mycket stillasittande och den fysiska aktiviteten hos ungdomar 

minskar. Det gör att Löf anser skolidrotten som än viktigare när det handlar om undervisning 

samt upplysning om idrott och motion. Samhällsutvecklingen har gjort att den fysiska 

ansträngningen hos människor minskar eftersom den inte längre behövs (Ericsson & Flodén 

2010). Denna utveckling tillsammans med att deltagandet inom skolidrotten har visat sig 

blivit mer ojämn kan skapa negativa effekter på hälsan (Ericsson & Flodén 2010). Enligt 

Ericsson & Flodén visar Skolverkets utvärdering av idrott och hälsa att var tionde elev sällan 

eller aldrig deltar i skolidrotten. Det visar i sin tur att skolidrotten kan vara en viktig plats för 

att introducera barnen för idrott, samtidigt som de då också får chans att uppleva alla de 

positiva effekterna fysisk aktivitet ger (Ericsson & Flodén 2010, Raustorp 2010). Ericsson & 

Flodén anser att den fysiska inaktiviteten gör att eleverna lär sig sämre under övriga lektioner 

samtidigt som de också utvecklar en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa. 

 

På grund av det ökande problemet med inaktiva elever vid skolidrotten undersökte Ericsson & 

Flodén (2010) hur skolidrottslärare agerar mot de inaktiva eleverna. Undersökningen visade 

att idrottslärarna ansåg att de måste vara flexibla under idrottslektionerna eftersom de utgår 

från att eleverna kräver individanpassade insatser. De ansåg sig känna ansvar för alla elever, 

även de elever som inte var fysiskt aktiva på lektionen. Ericsson & Flodén menar att de elever 

som inte ville delta i den ordinarie idrottsundervisningen ofta erbjöds promenader ifrån 

lärarna. Lärarna ansåg sig då kunna hantera problemet med de inaktiva eleverna, även om 

promenader enligt eleverna är tråkigt (Ericsson & Flodén 2010). Lärarnas sätt att hantera 

problemet ansågs vara positivt av dem, men enligt Ericsson & Flodén kan verkligheten se 
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annorlunda ut. Undersökningen av Ericsson & Flodén visade istället att de inaktiva eleverna i 

slutändan uppfattades som ett problem av lärarna. De ansåg att ansvaret låg hos eleverna 

själva om de till exempel ville ha ett bättre betyg, samtidigt som de inaktiva eleverna vissa 

gånger fick klara sig själva. Ericsson & Flodén anser därför att idrottslärare borde motverka 

inaktivitet med hjälp av motivation och en bättre relation mellan lärare och elever. Då en 

förbättrad relation enligt Ericsson & Flodén ökar chansen till högre motivation hos eleverna 

anser de att tillvägagångssättet kan vara ett viktigt verktyg för idrottslärare.  

 

Motivation anses även av Lindwall (2008) spela en central roll när det gäller deltagandet inom 

skolidrotten. För att uppnå alla de positiva effekter fysisk aktivitet tycks ge krävs det att barn 

och ungdomar har motivation till att ägna sig åt olika aktiviteter (Lindwall 2008). Lindwall 

menar att den viktiga pusselbiten som motivation är glöms bort i debatten om skolidrotten. 

Forskningen inom psykologin har mycket att tillföra men samtidigt saknas denna kunskap hos 

nuvarande debattörer och forskare inom det allmänna livsstilsområdet (Lindwall 2008). Då 

motivationen tycks vara en avgörande faktor för elevers deltagande inom skolidrott anser 

Lindwall att dagens lärarstudenter bör ta kurser inom det akademiska ämnet idrottspsykologi. 

Genom att skapa en miljö runt skolidrotten som tillfredsställer elevernas psykologiska behov 

kan elevernas inre motivation förstärkas och det innebär i förlängningen ökad ansträngning 

(Lindwall 2008). Flera mindre studier enligt (Lindwall 2008) visar att idrottslärarnas förmåga 

att skapa en tillfredsställande miljö för eleverna relateras till en inre och mer 

självbestämmande motivation. Det gav eleverna en positivare inställning till att delta i 

framtida idrottslektioner och hade även samband med ett verkligt beslut att delta (Lindwall 

2008). Lindwall anser att skolidrotten för många ungdomar är den enda möjligheten till 

regelbunden fysisk aktivitet och det gör ämnet oerhört viktigt. En ökad kunskap hos 

idrottslärare inom idrottpsykologi kan utveckla undervisningen så att elevernas psykologiska 

behov tillfredställs. Lindwall menar att det ger en ökad motivation till att delta på 

idrottslektionerna och på så sätt ökar chanserna markant att eleverna aktiverar sig fysiskt. 

 

Motivation – en viktig faktor mot inaktivitet 

Motivation kan troligen vara en förutsättning för att elever deltar i skolidrotten och är fysiskt 

aktiva (Ericsson & Flodén 2010, Lindwall 2008). Därför blir motivationen en viktig faktor 

och det delas även av både Eysenck (2009) och Yukli (2010). Eysenck anser att motivation är 

en helt avgörande faktor för att lyckas utföra ett arbete på ett effektivt sätt. Mer kunskap inom 
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ämnet kan därför öka chanserna till att framkalla motivation hos eleverna, något som också 

Lindwall (2008) påpekar. Lindwall anser att kunskapen saknas hos nuvarande lärare och det 

kan bero på att motivation är komplext och svårt att förstå sig på (Eysenck (2009). 

Anledningen är att motivation kan styras av en mängd olika faktorer samtidigt som människan 

både har korta- och långsiktiga mål (Eysenck 2009). Eysenck menar att omgivningen, 

relationer eller individens personlighet är några faktorer som kan påverka motivationen hos 

individen. Omgivningen är även en faktor som Yukli (2010) också anser kunna påverka 

individers motivation, till exempel när det både gäller elever eller lärare vid en idrottslektion. 

Negativt inställda individer tycks kunna smitta av sig till resterande vilket slutligen leder till 

en negativ stämning. Eysenck menar också att en negativ omgivning eller stämning kan smitta 

av sig och bidra till en sämre motivationsmiljö för alla parter. En stöttande och organiserad 

omgivning tycks alltså kunna ge en hög positiv effekt för både elever och lärare då det 

framförallt uppmuntrar till att lära sig saker (Eysenck 2009, Yukli 2010). Det här är även 

något som Cassidy et al. (2004) antyder eftersom lärare har stor påverkan på elevernas 

motivation. Lärare bör därför förstå sig på den totala motivationsmiljön och samtidigt förstå 

att elevernas motivation påverkas av ens eget agerande. En positiv och engagerad lärare kan 

enligt Cassidy et al. påverka fler elever positivt och ge motivation till dessa. Då lärare sitter på 

en sådan position blir det viktigt att rätt kunskap finns för att som lärare kunna utveckla och 

motivera eleverna så effektivt som möjligt (Cassidy et al. 2004). Cassidy et al. anser liksom 

både Yukli och Eysenck, att rätt kunskap blir viktigt eftersom en negativ omgivning kan bidra 

till sänk motivation i gruppen då det negativa kan smittas av mellan olika individer. Bättre 

kunskap ger i sin tur större möjligheter till positivare miljö och ökar då förutsättningen till att 

få högre motiverade och aktivare elever på idrottslektionerna (Yukli 2010). Kunskapen som 

krävs för att kunna läsa av eleverna och hur ens eget agerande som lärare påverkar deras 

motivation, kan enligt Cassidy et al. vara en viktig del i lärarutbildningen. Är inte lärare 

medveten om hur ens agerande påverkar elevers motivation så ökar riskerna för en negativ 

påverkan och motivationsbrist hos elever. Cassidy et al. menar att det ger en negativ effekt i 

slutändan eftersom motivation till stor del avgör hur bra arbetet eller uppgiften utförs. 

Motivationen anses också av Eysenck kunna bli sämre om en individs arbete inte uppmuntras 

och uppskattas. En viktig position som kan påverka det här är lärare som Yukli tar upp 

eftersom de kan påverka sina följare så att rätt arbete utförs, även om följarna nödvändigtvis 

inte tycker om arbetet.  
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En av de mest betydelsefulla egenskaperna som kan utveckla motivation enligt Eysenck 

(2009) är individens förmåga att skapa egna mål på det som ska göras. Det kan tänkas att det 

ger en större möjlighet för individer att utveckla en så kallad inre motivation som Jönsson 

(2010) anser är den viktigaste motivationstypen. När elever tycker att de gör något 

meningsfullt och vill lära sig saker uppstår en form av inre motivationen som Jönsson menar 

är viktig. Jönsson anser att ju högre motivation elever har, desto bättre presterar de, vilket 

belyser vikten av motivationen precis som tidigare nämnda undersökningar påpekar (Ericsson 

& Flodén 2010, Eysenck 2009, Lindwall 2008, Yukli 2010). Då motivationen verkar vara så 

betydelsefull menar Jönsson att det blir viktigt att försöka förstå hur eleverna ser på lektionen 

och vad som kan påverka individens motivation. Jönsson menar precis som Eysenck att 

individens egna mål resulterar i bättre arbete än om omgivningen bestämmer vilka mål 

individen ska sträva åt. Det skulle kunna ge en bättre utgång för att hitta den inre 

motivationen som Jönsson anser vara viktig. Individer som sätter sina mål själva visar även 

ofta upp en högre självkänsla och tro på sin förmåga att kunna utföra uppgiften, vilket också 

är en viktig egenskap för att motivation ska uppstå (Eysenck 2009).  

 

Tidigare undersökningar av elevers fysiska inaktivitet vid skolidrotten 

Vad som kan påverka elever till fysiskt inaktivitet vid skolidrotten har tidigare undersökts och 

det visar olika resultat (Bennerhag 2007). Bennerhags undersökningen bygger på tidigare 

elevers erfarenheter när det gäller deras skolidrottsdeltagande med hjälp av intervju som 

metod. Enligt Bennerhag visade det sig att de före detta eleverna upplevde idrottslärarna som 

en viktig del i att få motivation till idrottslektionerna. Då det saknades engagemang och 

känslan av att läraren inte brydde sig om den enskilde eleven blev det en trigger för att skolka 

på idrottslektionerna. Det som gjorde att de tappade motivation var också att lärarna inte löste 

problemet med skolken utan ”hotade”  eleverna om att de måste delta för att få betyg.  

 

Eleverna i Bennerhags (2007) undersökning menade också att det fanns ett kroppsideal och 

rädsla för att byta om med klasskamraterna. Det mynnade ibland ut i skolk och vanliga 

orsaker som de sa till lärarna var att de glömde idrottskläderna. Orsaken till att elever är 

inaktiva vid skolidrotten i Bennerhags undersökning beror till stor del på lärarnas agerande 

mot dem men också de faktorer som Dahlkvist & Larsson (2009) tar upp spelar in. De menar 

att dagens samhälle ställer stora krav på eleverna samtidigt som de genomgår fysiska och 

känslomässiga förvandlingar vilket resulterar i en total stressfaktor. Pressen och stressen som 

elever upplever kan påverka dem negativt och det kan bland annat resultera till inaktivitet vid 
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skolidrotten (Dahlkvist & Larsson 2009). De elever som blir påverkade av samhällets ideal 

och perfektionism kan uppleva till exempel ombytningen som ett problem vilket i Bennerhags 

undersökning alltså ledde till skolk på idrottslektionen. 

 

En artikel av Redelius (2004) tar upp elevers olika syn på skolidrotten och hur de också 

känner vid ett deltagande. Här menar elever att orsaken till sämre motivation för att delta på 

skolidrotterna kan vara känslan av att inte vara nog duktig. Vissa upplever även här att 

idrottslektionerna ibland blir favoriserande av idrottsläraren vilket också har en negativ effekt 

på viljan att delta på idrottslektionerna. Redelius anser att skolidrotten ska ge elever god 

självbild och inspirera till fortsatt fysisk aktivitet, även fast de aktiva ungdomarna vid sidan 

om skolan redan får denna inspiration. Skolidrotten kan då också visa sig vara extra viktig för 

ungdomar som är fysisk inaktiva på fritiden. Redelius menar att är det oacceptabelt att vissa 

elever inte deltar på skolidrotten och tappar lusten för fysisk aktivitet, framför allt om 

eleverna känner sig dåliga och utsatta på lektionerna. Det blir också viktigt att lärarna kan se 

de här problemen för att kunna utveckla bra undervisningar som motiverar eleverna (Redelius 

2004). Fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga sjukdomar och då skolidrotten tycks vara ett 

ställe där de flesta kommer i kontakt med idrott så blir den än viktigare (Redelius 2004). 

 

Skolidrottens betydelse för skolbarnen har analyserats av Anders Raustorp (2005) som anser 

liksom Redelius (2004) att skolidrotten är en viktig hälsofaktor och då framförallt för de 

annars mindre aktiva skolbarnen. Den ökade förekomsten av övervikt och fetma innebär 

större risker med individernas framtida hälsa. Därför kan skolidrotten vara en viktig del för att 

motverka den ökande övervikten bland dagens skolbarn. De hälsorelaterade 

rekommendationerna för antalet steg varje barn ska ta per dag, är enligt Raustorp 12 000 steg 

för flickor och 15 000 steg för pojkar. Med hjälp av stegräknare kunde Raustorp se att 

skolidrotten gav de annars inaktiva eleverna procentuellt mer fysisk aktivitet utifrån 

rekommendationerna av den dagliga fysiska aktiviten, jämfört med övriga elever (Raustorp 

2010). Raustorp anser då att det framförallt blir viktigt att undersöka vad som motiverar de 

annars inaktiva ungdomarna till att delta på idrottslektionerna, eftersom lektionerna relativt 

sätt har en större betydelse för dem än övriga elever. Helheten visar enligt Raustorp att 

lektioner i idrott och hälsa har potential att öka den totala fysiska aktiviteten hos barnen. 

Därför kan det vara viktigt att utveckla skolämnet så att det ger idéer på hur barns fysiska 

aktivitet kan främjas (Raustorp 2010). När det gäller övervikt och fetma anser Raustorp 

(2005) att det kan vara viktigare att fokusera på elevernas fysiska aktivitet snarare än att titta 
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specifikt på viktminskningen. Skolidrotten kan vara en hjälpande hand då den bidrar med att 

fysiskt aktivera eleverna, samtidigt som Raustorp också menar att den kan ge en effekt som 

gör att individen håller sig fysiskt aktiv längre fram i livet. För att öka elevernas motivation 

kan en förbättrad fysisk självkänsla vara en lösning då den bland annat bidrar till förstärkt 

sinne för idrott och motion (Raustorp 2005).  

 

Tidigare undersökningar av ungdomars fysiska inaktivitet 

En studie av Löf (2006) som behandlar barn och ungdomars fysiska inaktivitet, pekar ut 

eventuella anledningar till orsaken och lägger en del av skulden på dagens samhälle. Den 

spontana idrotten har enligt Löfs litteraturstudie minskat och ersatts av andra moderna 

bekvämligheter. Det har lett till en lägre fysisk aktivitet bland dagens ungdomar och ger då 

sämre förutsättningar för ett hälsosamt framtida liv. Anledningen till att denna studie är 

relevant om man tittar på elevers deltagande inom skolidrotten är att den fysiska aktiviteten 

hos ungdomar verkar minska. Det kan innebära att skolidrotten blir än viktigare för att 

introducera eleverna till idrott och hälsa då de mer sällan kommer i kontakt med idrotten efter 

skoltid. Löf anser att skolidrotten kan vara en viktig utbildningsplats för inaktiva ungdomar då 

det ger dem mer kunskap inom idrott och hälsa. Det kan även ses i Redelius (2004) artikel 

som menar att skolidrotten är en viktig arena för att utveckla de ungdomar som annars är 

fysisk inaktiva på fritiden, något som också Raustorp (2005) anser. Redelius menar att det 

kanske krävs nya tillvägagångssätt i undervisningen för att locka med fler elever så att alla får 

chansen till den positiva utveckling skolidrotten ger.  

 

Ungdomars fysiska aktivitet tycks också minska när de åldras enligt undersökningen av Wall 

et al. (2011). Undersökningen studerade amerikanska ungdomar och Wall et al. konstaterade 

att den fysiska aktiviteten minskar hos dem framför allt när de närmar sig en ålder på 12-13 

år. Fysisk aktiva ungdomar relateras till en positiv hälsa och även fysisk aktivitet i unga år 

leder till ett aktivare senare liv (Wall et al 2011). Trenden visar att organiserad fysisk aktivitet 

bland ungdomar minskar och endast 18 % av amerikanska gymnasieungdomar bedriver medel 

till hög fysisk aktivitet upp till 60 minuter per vecka. Flera studier enligt Wall et al. antyder att 

ungdomars fysiska aktivitet minskar under tonåren och det i sin tur leder till de negativa 

effekter som inaktiviteten ger.  

 



9 
 

En studie av Erwin Apitzsch (2007) tar upp varför vissa ungdomar inte ägnar sig åt idrottsliga 

aktiviteter och vad som kan göras för att få dem bli fysiskt aktiva. Apitzsch menar, liksom 

undersökningen av Wall et al (2011), att deltagande i fysisk aktivitet avtar med stigande ålder. 

Det anses vara ett allvarligt problem då Apitzsch menar att fysisk inaktivitet är en stor 

riskfaktor för ohälsa. Fem högstadie- och fem gymnasieskolor med totalt 745 elever deltog i 

studien och besvarade Apitzchs enkät om fysisk aktivitet på fritiden. De elever som ansågs 

inaktiva menade att den huvudsakliga anledningen till deras inaktivitet var att den fysiska 

aktiviteten upplevdes tråkig. Apitzchs kunde se främst fyra olika orsaker som bidrog till en 

fysisk inaktivitet, att aktiviteten upplevdes enformig, eleverna hade inte känt sig tillräckligt 

bra, andra aktiviteter hade skänkt mer glädje, att utöva en aktivitet ensam var inte roligt i 

längden. Apitzsch menar även att ett hinder för fysisk aktivitet som kunde ses i studien var 

elevernas trötthet och bristande ork. De viktigaste åtgärderna för att få fler elever fysisk aktiva 

tycks vara att öka utbudet på aktiviteter och informera på ett stimulerande sätt. Faktorer som 

bra ledare anses också vara viktigt för att kunna öka antalet fysisk aktiva elever (Apitzsch 

2007). Genom att kartlägga elevernas intressen för fysisk aktivitet och informera vilket utbud 

som finns, så kan det enligt Apitzsch öka chansen till att ungdomar bli mer fysisk aktiva. 

Apitzsch anser att det är viktigt att erbjuda det stöd som ungdomarna behöver för att ägna sig 

åt fysisk aktivitet och det borde till exempel fritidsgårdarna, idrottsföreningarna, kommunerna 

och skolan stå för (Apitzsch 2007). Det här delas även av RF (2007) som också menar att 

ungdomar måste informeras i sin egen värld för att informationen ska bli motiverande för 

dem. Till exempel via internet eller genom att besöka deras klasser och ge information om de 

aktiviteter som erbjuds. Genom att ge stimulerande information och samtidigt ha en bra 

tillgänglighet på aktiviteterna ökar chanserna att fler ungdomar börjar med fysisk aktivitet 

(RF 2007). RF menar att det här tillsammans med varierande och nya ’’ prova på’’  aktiviteter 

ger ett bättre utgångsläge för att få ungdomar till att bli fysisk aktiva (RF 2007).  
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Metod 
Undersökningen genomfördes på en skola i Mellansverige och riktade sig till alla elever på 

skolans högstadium (Årskurs 7-9).  

 

Datainsamlingsmetod 

Undersökningen utgick ifrån en enkätundersökning (Bilaga 2) med data som gav kvantitativ 

och kvalitativ information om vilka faktorer som påverkar högstadieeleverna. Enkäter 

användes eftersom det gav möjlighet att undersöka ett större antal elever jämfört med intervju 

som metod (Bell 2006). Nackdelen med enkäterna var att inga följdfrågor kunde ställas 

samtidigt som respondenternas mimik och rörelser inte observerades. Här ansågs det inte lika 

viktigt utifrån uppsatsens syfte att observera respondenternas mimik eller rörelse. Det gjorde 

att enkäterna var tänkta att samla in fler respondenters upplevelser och tankar om skolidrotten. 

Gratton & Jones (2009) anser även att enkäter avsevärt ökar risken med att få bortfall då de 

som gör dem oftast inte kontrolleras eller observeras. Men i denna undersökning gjordes 

enkäterna i klassrum med lärare som kontrollerade att deltagande elever genomförde enkäten 

korrekt.  

 

Tanken med de relativt korta enkäterna var att eleverna inte skulle riskerar att bli trötta och 

hoppa över frågor, vilket Bell (2006) menar är en fara vid längre enkäter. De öppna frågorna i 

enkäten blev en viktig del i undersökningen eftersom eleverna på så sätt kunde förklara och ge 

uttryck för sina åsikter (Bell 2006).  

 

Urval 

Respondenterna till undersökningen gick på samma högstadium i Mellansverige från årskurs 

sju till nio. Skolans totalt 108 elever fick förfrågan om att göra enkäten. Undersökningen 

riktade sig till högstadieelever då dessa ofta får ökande krav och förväntningar, samtidigt som 

de genomgår fysiska samt känslomässiga förvandlingar (Dahlkvist & Larsson 2009). Fysisk 

aktivitet kan via skolidrotten ge en bättre totalhälsa på högstadieelever då de annars lever i en 

fysisk och psykisk utmanande miljö. Enligt Engström (2007) kan ökad fysisk aktivitet även 

resultera i bättre prestationer studiemässigt och det kan i sin tur ge högstadieeleverna mer 

trygghet i deras stressande miljö som Dahlkvist & Larsson menar högstadiet är.  
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Valet med enkät som metod gjorde att eleverna fick en annan anonymitet än vid till exempel 

intervjuer, samt att fler elever på högstadiet kunde tas med i undersökningen. Enkäter gör det 

mindre känsligt för elever att svara på vad de anser obekväma frågor i den annars spända 

högstadieperioden (Dahlkvist & Larsson 2009). Datainsamlingsmetoden passade urvalet bra 

eftersom genomförandet skedde i klassrummen med lärare och det ökade troligen chansen att 

få flera svar än om till exempel enkäterna skickats hem till eleverna.  

 

Genomförande 

Innan genomförandet av undersökningen skickades enkäten ut till en pilotperson som fick 

svara på frågorna. Det gjordes för att kontrollera om respondenten förstod frågorna och om 

enkäten gav ett innehåll relevant till det som undersökningen fokuserade på. Pilotpersoner bör 

användas vid de flesta undersökningar då det ger mer information om hur 

datainsamlingsmetoden fungerar (Bell 2006). Pilotpersonen gick inte på samma höstadium 

som urvalet men representerade samma ålderskategori.  

 

För att få ett godkännande av undersökningen på skolan kontaktades rektorn via telefon och 

sedan skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) via e-post. Den tänkta enkäten som användes 

i studien bifogades också för att rektorn skulle få en överblick. Vid godkännandet 

informerades även aktuella lärare för de årskurser som deltog i undersökningen. Enkäterna 

överlämnades sedan till skolans rektor som vidarebefordrade dem till berörda lärare. Varje 

åldersklass fyllde sedan i enkäterna var för sig under en lektion med ansvarig klasslärare. 

Efter lektionen samlades alla enkäter in och skickades sedan till mig för sammanställning.  

 

Databearbetning och analys 

Enkäten innehöll både slutna och öppna frågor vilket gjorde att bearbetningen genomfördes i 

två steg, då på grund av att de slutna frågorna krävde en annan form av analys (Bell 2006). 

Först behandlades de slutna frågorna där respondenterna hade klara alternativ och svaren 

sammanställdes då i ett Excel. Där kunde sedan procentsatser tas fram utifrån hur många 

respondenter som deltog i undersökningen.  

 

När de öppna frågorna behandlades genomfördes olika steg för att lättare analysera svaren. 

Jag behandlade en fråga åt gången för att lättare hålla reda på respondenternas åsikter och 
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sammanfattade sedan svaren innan nästa fråga påbörjades. Det innebar att varje öppen fråga 

bearbetades var för sig i samma steg eftersom det blev lättare att inte blanda ihop svaren med 

varandra. Först läste jag igenom svaren på frågan i alla enkäter för att upptäcka eventuella 

mönster och teman som återkom. Det är ett vanligt tillvägagångssätt för att i början få en 

överblick på alla svar som respondenterna skrivit (Bell 2006). Därefter analyserades likheter 

och skillnader på svaren för att dela in dem i olika kategorier vilket gav en struktur på 

enkäterna. Det här tillvägagångsättet menar Fejes & Thornberg (2009) reducerar den stora 

textmassan och det gör samanställningen enklare. Sedan analyserades varje uppdelad kategori 

djupare för att kontrollera att respondenternas svar verkligen hängde samman och kunde 

representera samma kategori. Fejes & Thornberg (2009) menar att det kan vara ett viktigt steg 

då vissa svar kan hamna fel vid den grövre sorteringen samt att tillvägagångsättet skapar 

teoretiska resonemang. Med hjälp av denna bearbetning inom varje kategori kunde sedan en 

uppfattning byggas från respondenternas svar. De olika kategorierna kunde sedan ge olika 

procentsatser beroende på hur många elever som ansåg samma sak och på så sätt 

rangordnades kategorierna. De kategorier som utmärkte sig i undersökningen och som flest 

respondenter diskuterade var aktiviteten, betygen, hälsan, klasskamrater och lärare. 

 

Bortfall 

Det var totalt 108 elever som gick på högstadiet och fick möjlighet att delta i undersökningen. 

Antalet elever som inte svarade var 14 stycken samtidigt som 94 fullföljde enkäten, vilket gav 

ett bortfall på 13 %. Av de 94 eleverna som deltog var 48 pojkar och 46 flickor. 

 

Möjliga orsaker till bortfallet kan vara att enkäterna fylldes i under endast en lektion och de 

elever som eventuellt var lediga eller sjuka inte hade möjlighet att delta. Bortfallet kanske 

hade minskats om enkäterna varit kvar på skolan under en tid, men det är svårt att veta när de 

elever som är sjuka eller lediga kommer tillbaka. Enkäterna fylldes i på plats under en lektion 

med lärarnas uppsikt och det ansågs ge mer potentiella svar än att enkäterna skickades hem 

till eleverna för ifyllnad efter skoltid (Gratton & Jones 2009). Samtidigt var också 

undersökningen frivillig att delta i vilket kunde ha gjort att några inte fyllde i enkäten.  

 

Etiska överväganden 

Undersökningen använde sig av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2010) tar 

upp i sin kodex. Skolans rektor fick information om att undersökningen var frivillig att delta i 
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samt att eleverna hade anonymitet. Eleverna informerades av respektive klasslärare vid 

utlämningen av enkäterna att undersökningen var frivillig att delta i. Vissa av eleverna var 

omyndiga men då de inte var under 15 år ansågs det inte nödvändigt utifrån Vetenskapsrådet 

(2010) att inhämta samtycke från föräldrarna. Eftersom enkäterna både var anonyma och 

gjordes under lektionstid med rektorns godkännande, samtidigt som eleverna också 

informerades om undersökning, så sågs elevernas ålder inte som något problem.  
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Resultat 
Svaren på enkäten sammanställs nedan och de öppna frågorna sammanfattas utifrån det som 

anses mest representativt för undersökningens alla deltagare. Resultaten från enkäterna 

sammanfattas utifrån det som anses meningsfullt eftersom det blir svårt att få med alla svar 

från eleverna, då på grund av mängden enkäter och alla svar som eleverna angett (Fejes & 

Thornberg 2009). Citaten nedan är hämtade från enkätundersökningen i denna studie om 

ingen annan referens anges. Elevernas citat skrivs med de eventuella felstavningar och ordval 

som ingår i deras svar. 

 

Har du någon gång upplevt lägre motivation till att delta på 

idrottslektionerna? 

Av alla elever i undersökningen är det 63 % som någon gång upplevt lägre motivation till att 

delta på idrottslektionerna. Det är relativt jämt mellan de olika könen, hos flickorna var det 67 

% som upplevt en lägre motivation medan pojkarna svarade med 58 %. Det innebär att 59 av 

94 elever någon gång upplevt lägre motivation till att delta på idrottslektionerna. Diagrammen 

(Figur 1) nedan visar resultaten i frågan på alla elever respektive fördelningen mellan könen. 

 
Figur 1. Elevernas svar på om de någon gång upplevt lägre motivation till att delta på idrottslektionerna. 

 

Om ja. Vad orsakade den lägre motivationen? 

Här menar 42 % av eleverna som upplevt lägre motivation att tråkiga lektioner är orsaken. 

Skulle idrottslektionen behandla en idrott som de inte tycker är rolig så sjunker motivationen. 

Eleverna anser också att lektionernas enformighet kan ge lägre motivation. Några citat från 

eleverna om vad som orsakade den lägre motivationen följer nedan: ’’Att veta att det är någon 

trist lektion’’, ’’Det är alltid samma gympalektioner. Typ. Fotboll, bandy, badminton, alltid 

samma sak’’.  

 

Alla elever

Ja 63 %

Nej 37 %

Pojkar

Ja 58 %

Nej 42 %

Flickor

Ja 67 %

Nej 33 %
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Idrottsläraren har även en viktig del i motivationspåverkan då 19 % av eleverna menar att en 

lägre motivation kan uppstå på grund av idrottsläraren. Lärarens dåliga närvaro eller 

engagemang kan orsaka en lägre motivation till att delta på idrottslektionerna. Exempel på 

citat: ’’Att läraren nästan aldrig är närvarande och att det man ska göra kanske inte 

intresserar en’’ eller ’’Lärare som inte är med på lektionen’’. 

 

14 % av eleverna anser också att dåligt humör är orsaken till en lägre motivation samt om de 

har varit sjuka eller är trötta. Har dagen varit dålig eller om eleverna har upplevt något som 

påverkar deras humör så kan det påverka motivationen till skolidrotten: ’’Att jag inte var på 

humör eller inte mådde bra’’. Samtidigt påpekar några att skador eller sjukdomar också 

påverkar deras motivation vilket ökar risken till att de inte deltar på idrottslektionen: ’’Jag har 

inte varit fullt frisk, haft en dålig dag. Sovit dåligt.’’ 

 

Några av eleverna (10 %) anser att de upplever en lägre motivation till att delta på 

idrottslektionerna när det är få elever som är med och när stämningen är dålig: ’’Motivationen 

till idrottandet sjunker när de flesta eleverna inte deltar’’ eller ’’När det inte är så många 

med, det blir mindre kul’’ är några kommentarer från eleverna. Vissa menar att det är tråkigt 

när klassen inte uppför sig och ger varandra negativa kommentarer: ’’Jag tycker det inte är 

roligt att vara med när alla hackar på varandra hela tiden’’, ’’Att vissa inte lyssnar och bara 

fjantar sig’’ eller ’’Allt tar lång tid, läraren står och skriker men ingen bryr sig’’ är ytterligare 

några citat från eleverna när det gäller påverkan från klasskamraterna och som kan ge sämre 

motivation till att delta på idrottslektionen.  

 
Har du någon gång avstått idrottslektion(er) på grund av motivationsbrist? 

Av alla elever i undersökningen är det 21 % som någon gång avstått från idrottslektioner på 

grund av motivationsbrist. Det är något högre hos flickorna där 24 % någon gång avstått 

idrottslektioner medan 19 % av pojkarna hade gjort det. Det innebär att 20 av 94 elever någon 

gång avstår idrottslektioner på grund av motivationsbrist. Diagrammen (Figur 2) nedan visar 

resultatet på frågan för alla elever respektive pojkar och flickor. 
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Figur 2. Elevernas svar på om de någon gång avstått idrottslektion(er) på grund av motivationsbrist. 

 

Om ja. Vad berodde bristen på? 

40 % av de elever som någon gång avstått idrottslektioner anser att innehållet på 

idrottslektionen påverkade deras motivation så mycket att de inte deltog. De anser att tråkiga 

aktiviteter gjorde så att de avstod idrottslektionen, oftast på grund av att den var uttjatad eller 

bara allmänt tråkig: ’’Att jag har tyckt att det var tråkigt’’ eller ’’Uttjatat, tråkigt’’ . Det finns 

också vissa som menar att läraren påverkade deras deltagande samtidigt som aktiviteten också 

spelade roll: ’’Läraren, vad man gör för aktivitet’’. 

 

20 % av eleverna som någon gång avstått idrottslektioner påpekar också att de inte hade en 

bra dag eller bara inte lust till att delta på lektionen. Några av elevernas kommentarer om att 

en dålig dag resulterar i att de avstår idrottslektioner citeras: ’’Jag har inte haft någon lust’’, 

’’Kände inte för gympalektion just då’’. Det fanns även elever som menade att dålig kondition 

tillsammans med deras dagliga humör kunde påverka motivationen så mycket att de inte 

deltog: ’’Sur, arg, ledsen. Ingen så vidare kondis’’. 

 

15 % av eleverna anger även att de varit skadade eller glömt kläder som orsak till att de inte 

deltog på idrottslektioner: ’’Jag hade ont i benet’’ eller ’’Glömt gympakläder’’. En annan elev 

menade att killarna är för tävlingsinriktade och samtidigt inte tycker om att göra bort sig inför 

alla: ’’Gillar inte att göra bort mig. Plus att killar är så tävlingsinriktade’’. 

  

Vad påverkar och ger dig högre motivation till att delta på 

idrottslektionerna? 

Eleverna listade fyra orsaker som påverkar och ger en högre motivation till att delta på 

idrottslektionerna. Eleverna graderade orsakerna från 1-4 där 1 påverkar dem mest positivt. 

De orsaker som 90 % av eleverna anser påverka dem positivt på något sätt anges nedan. 6 % 

av eleverna lämnade inga kommentar på frågan. Resterande 4 % av eleverna gav andra 

Alla elever

Ja 21 %

Nej 79 %

Pojkar

Ja 19 %

Nej 81 %

Flickor

Ja 24 %

Nej 76 %
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orsaker som de anser påverkas deras motivation positivt. De orsaker som utmärker sig och 

påverkar 90 % av elevernas motivation positivt på något sätt: 

 

1. Aktiviteten, att det är roliga idrottslektioner (73 % av eleverna angav denna faktor) 

2. Klasskamraterna och deras inställning till aktiviteten (50 % av eleverna angav denna 

faktor) 

3. Läraren (20 % av eleverna angav denna faktor) 

4. Betygen (18 % av eleverna angav denna faktor) 

 

Övriga orsaker som 4 % av eleverna anser påverkar deras motivation positivt till att delta på 

idrottslektionerna är att bli peppad, dagens allmänna humör eller att vädret är bra vid 

uteidrotten. Några kommentarer av eleverna citeras: ’’Att få peppning’’, ‘’ dagens humör’’, 

’’bra väder vid uteidrott’’ samt ’’idrott på morgonen’’.  

 

Nedan anges några citat från eleverna på vad de anser ger högre motivation till att delta på 

idrottslektionerna. Aktiviteten anses vara viktigast för att få motivation till att delta på 

idrottslektionerna. Det ska vara något eleverna gillar och framför allt varierande lektioner 

verkar motivera dem positivt till att delta: ’’Om det är en rolig sport/lek man tycker om’’, 

’’Varierande aktiviteter’’. 

 

Klasskamraterna påverkar också elevernas motivation positivt om de är positiva och glada 

samt om de är motiverade att börja lektionen: ’’När alla är med och är hajpade på att börja’’, 

’’Kompisars inställningar till aktiviteten’’. Antalet deltagande elever anses också vara en 

viktig del för att få motivation: ’’Om alla i klassen är med’’. Något som eleverna också 

påpekar är miljön under idrottslektionen då den ska vara stimulerande och positiv: 

’’Om det är bra stämning i klassen’’. 

 

En närvarande och positiv lärare tycks också påverka elevernas motivation positivt. Eleverna 

menar att humöret och en engagerad lärare kan ge dem en högre motivation. Exempel på 

kommentarer från eleverna citeras: ’’Lärarens humör’’, ’’Närvarande lärare’’.  

 

Betygen är en motivationsfaktor för 18 % av eleverna då de anser att bra prestationer under 

idrottslektionerna innebär bättre betyg. Det gör att de kan motivera sig till att göra sitt bästa 

och då även delta på idrottslektionerna: ’’Man får bra betyg’’, ’’Visa vad jag kan’’.  
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Vad påverkar och ger dig lägre motivation till att delta på 

idrottslektionerna? 

Eleverna listade fyra orsaker som påverkar och ger en lägre motivation till att delta på 

idrottslektionerna. Eleverna graderade orsakerna från 1-4 där 1 påverkar dem mest negativt. 

De orsaker som 83 % av eleverna anser påverka dem negativt på något sätt anges nedan. 11 % 

av eleverna lämnade inga kommentar på frågan. Resterande 6 % av elever gav andra orsaker 

som de anser påverkas deras motivation negativt. De orsaker som utmärker sig och påverkar 

83 % av elevernas motivation positivt på något sätt: 

 

1. Aktiviteten, att den är tråkig och för enkel (54 % av eleverna angav denna faktor) 

2. Läraren (46 % av eleverna angav denna faktor) 

3. Klasskamraterna och deras inställning till aktiviteten (39 % av eleverna angav denna 

faktor) 

4. Hälsan, om eleven är skadad eller trött och inte har energi (18 % av eleverna angav 

denna faktor) 

 

Övriga orsaker som 6 % av eleverna anser påverkar deras motivation negativt till att delta på 

idrottslektionerna är om de har ett dåligt humör eller inte har lust att idrotta. Exempel på citat 

från eleverna angående övriga orsaker: ’’Dåligt humör’’  eller ’’när jag inte har lust’’. 

 

Nedan anges några citat från eleverna på vad de anser ger lägre motivation till att delta på 

idrottslektionerna. Aktiviteten anses kunna påverka 54 % av eleverna och ge en negativ effekt 

på deras motivation till att delta på idrottslektionerna. Blir aktiviteten inte så varierande gång 

från gång finns en risk att elevernas motivation påverkas negativt: ’’När vi har en grej för 

ofta’’ eller ’’När det är samma hela tiden’’. 

 

Lärare som är omotiverade och inte engagerade kan även det påverka eleverna negativt. 

Denna faktor blir graderad som den andra bidragande orsaken till negativ 

motivationspåverkan hos eleverna. Lärare som inte är delaktiga på lektionen verkar ge en 

negativ effekt på eleverna: ’’Lärare som inte är aktiva på lektionen’’, ’’Omotiverade lärare’’. 

 

Klasskamraterna anses också vara en påverkande faktor och framför allt om de har en negativ 

inställning. Om kamraterna inte vill delta eller har denna negativa inställning till 
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idrottslektionen kan det lätt smitta av sig och det tycks påverka elevernas motivation negativt: 

’’De som har en negativ inställning’’, ”Omotiverade klasskamrater” eller ’’Om klassen 

suckar och bara tycker det är jobbigt’’. 

 

Den orsak som 18 % av eleverna ansåg kunde påverka dem negativt till att delta på 

idrottslektionen var hälsan. Skulle eleven vara skadad, sjuk eller känna sig trött påverkas 

motivationen negativt. Citat från eleverna som anser att hälsan kunde påverka deras 

motivation: ’’Om man inte mår så bra’’, ’’Huvudvärk, förkylning osv’’ eller ’’Om man är 

skadad’’. 

 

Elevernas åsikter om antalet idrottslektioner per vecka 

Av alla elever i undersökningen är det 35 % som anser att idrottslektionerna är för få medan 

64 % anser antalet som lagom. Hos pojkarna var det 50/50 som tycker antalet lektioner per 

vecka är för få respektive lagomt antal. Hos de kvinnliga eleverna tycker 20 % att antalet 

idrottslektioner är för få, 78 % anser de som lagom, medan 2 % tycker att det är för mycket 

idrottslektioner per vecka. Diagrammen (Figur 3) nedan visar resultaten på elevernas tankar 

om antalet idrottslektioner per vecka, alla elever respektive fördelningen mellan könen. 

 

 

 
Figur 3. Elevernas svar på om de någon gång upplevt lägre motivation till att delta på idrottslektionerna. 
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Vad tror du kan göras för att fler elever ska få högre motivation till att 

delta på idrottslektionerna? 

Nedan sammanfattas respondenternas åsikter om vad de anser skulle kunna förbättra deras 

motivation till att delta på idrottslektionerna. Resultatet sammanfattas i 5 olika kategorier som 

kan ses i diagrammet nedan (Figur 4).  

 

De elever i undersökningen som menar att aktiviteten är en avgörande faktor för deras 

motivation till att delta på idrottslektionerna representerar 44 %. Eleverna menar också att 

lärare kan påverka deras deltagande (28 %), samtidigt som 15 % av eleverna inte har några 

kommentarer på frågan. 9 % av eleverna vet inte vad som kan göras för att öka motivationen 

till att delta på idrottslektionerna. Kompisar kan enligt 4 % av eleverna vara en påverkande 

faktor för högre motivation till att delta på idrottslektionerna.  

 

 
Figur 4. Elevernas tankar om vad de tror kan göras för att elever ska få högre motivation till att delta på 

idrottslektionerna. 

 

Några citat från eleverna anges nedan där de representerar de tre olika kategorierna 

aktiviteten, lärare och kompisar.  

 

44 % av eleverna menar att roligare aktiviteter skulle kunna ge högre motivation till att delta 

på idrottslektionerna. Varierade och blandade lektioner anses också vara viktigt för elevernas 

motivation: ’’Lite mer varierade lektioner, något klassen gillar’’. Några elever ger förslag till 

att lektionerna kanske kan bestämmas av eleverna och att de röstar om vilken aktivitet som 

ska göras för att öka motivationen på idrotten: ’’Att eleverna själv får bestämma vad man vill 

göra under en lektion’’ eller ’’Göra en aktivitet som dom tycker om’’ är vissa kommenterar 

som belyser detta.  

 

Alla elever

Aktiviteten 44 %

Lärare 28 %

Ingen kommentar 15 %
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Läraren är den andra kategorin som 28 % av eleverna tror skulle kunna ge en bättre 

motivation till att delta på idrottslektionerna. Engagerade lärare som är med på lektionerna 

och finns på plats för att motivera till att alla deltar på lektionerna tror eleverna är viktigt: 

’’Ha en engagerad lärare. Spela med bra regler och att man får alla delaktiga’’. Utan ett 

deltagande av läraren kan elevernas motivation påverkas negativt då de anser att eleverna 

behöver någon som pressar dem på lektionerna. Positiva lärare anses kunna smitta av sig och 

ge motivation till eleverna vilket anses vara viktigt: ’’Att läraren är positiv’’ eller ’’Läraren, 

alla motiverar varandra!’’ representerar några citat av elevernas åsikter. 

 

4 % av eleverna menar att kompisar kan vara en faktor som ger högre motivation till 

idrottslektionerna då de anser att positivitet smittar av sig. Här vill de att elever ska pusha och 

ge varandra motivation eftersom det påverkar allas humör positivt. ’’Positiv inställning. Göra 

det bästa av situationen. Få andra på bra humör’’. Genom att ge denna positivitet och 

motivation ökar stimuleringen till att delta på idrottslektionerna vilket i sin tur ger resterande 

elever en positiv motivation till att delta: ’’Alla är positiva och deltar även fast man inte vill’’.  

 

De elever som inte har kommentararer eller inte vet vad som kan göras för att öka 

motivationen till att delta på idrottslektionerna representerar 24 %. Det kan vara så att några 

elever helt enkelt inte vet vad som kan göras för att förbättra problemet, samtidigt som 

Gratton & Jones (2009) också menar att bortfall i frågor kan vara respondenter som skiljer sig 

ifrån mängden. Men då det är möjligt att några respondenter inte vet hur motivationen kan 

förbättras så kan det innebära att bortfallet inte behöver vara elever som skiljer sig ifrån 

mängden, även om det inte går att anta med säkerhet. 
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Diskussion 
Då skolidrotten enligt Redelius (2004) ska ge ungdomar en god självbild och inspirera till 

fortsatt aktivitet blir det viktigt att så många som möjligt deltar. Eleverna ska även ges 

förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor samt få kunskaper i hur idrotten förhåller sig 

till psykiskt och fysiskt välbefinnande (Skolverket 2011). Löf (2006) och Wall et al. (2011)  

menar att den fysiska aktiviteten får allt mindre fokus bland dagens ungdomar. Trots detta 

visar det sig att 35 % elever i denna undersökning vill ha fler idrottslektioner per vecka. 

Samtidigt anser 64 % av eleverna att antalet lektioner per vecka är lagomt. Visst intresse för 

skolidrotten tycks alltså finnas hos eleverna och det borde kunna utnyttjas för att ge mer 

information om fysisk aktivetet, då den är en viktig faktor för deras framtida hälsa och 

utveckling. Ericsson & Flodén (2010) menar att Skolverkets utvärdering av idrott och hälsa 

visar att var tionde elev sällan eller aldrig deltar i skolidrotten, vilket i denna undersökning på 

frågan om eleverna någon gång avstått lektioner på grund av motivationsbrist, uppgår till en 

femtedel.  

 

Nedan följer en diskussion om resultaten i undersökningen och även analyser utifrån tidigare 

studier inom ämnet. 

 

Vilka faktorer och orsaker påverkar elevers motivation till att delta på 

idrottslektioner? 

Enligt enkätundersökningen utmärker sig vissa faktorer som kan påverka elevernas 

motivation på något sätt. Aktiviteten, klasskamrater och lärare anses vara de faktorer flest 

elever menar påverkar deras motivation. Övriga faktorer som påverkar en mindre del av 

eleverna är bland annat betygen och hälsan.  

 

Aktiviteten 

Enkätundersökningen visar att själva idrottsaktiviteten kan påverka eleverna då den 

framförallt ger motivation till att delta på idrottslektionen om den är rolig och varierande. Det 

kan innebära att idrottslektionerna bör innehålla olika saker gång till gång för att uppmuntra 

till aktivitet. För att påverka eleverna positivt kan det också bli viktigt att idrottsaktiviteten 

ligger nära elevernas intresse vilket även har setts i tidigare studier som undersöker elevers 

motivation (Svensson & Söderholm 2009). Eleverna vill ha varierande och roliga aktiviteter, 
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samtidigt som de också vill bestämma eller rösta på vad de ska göra på idrottslektionen. Ett 

exempel från en elev menade att idrottshallen kanske kunde delas upp och att man samtidigt 

fick välja mellan olika aktiviteter. Tråkiga lektioner ansågs även i Apitzsch (2007) 

undersökning vara den största orsaken till fysiskt inaktivitet bland de inaktiva eleverna. 

Möjlig lösning till problemet är enligt Apitzsch att kartlägga elevernas intressen och sedan 

öka utbudet på aktiviteter för att på sätt minska risken för att de tycker lektionen är tråkig. Bra 

tillgänglighet på varierande aktiviteter anses också av RF (2007) ge bättre chanser till att öka 

antalet fysisk aktiva ungdomar.  

 

40 % av de elever som någon gång avstått idrottslektioner menar att det berodde på 

aktiviteten. Eleverna menade att aktiviteten var så tråkig att de inte deltog på idrottslektionen 

och ibland kändes aktiviteten uttjatad. Det kan vara en viktig punkt att behandla för att minska 

antalet inaktiva elever vid idrottslektionerna då den tycks kunna göra dem inaktiva. Coakley 

(2007) anser att ungdomar kan aktiveras vid organiserad idrott med hjälp av mer actionfyllda 

övningar och det kan kanske även hjälpa till vid skolidrotten. Skolidrottsundervisningen med 

hjälp av skolans läroplan och lärare innebär oftast styrda idrottslektioner som också 

respondenterna i undersökningen upplever. Det kan innebära att Coakleys påståenden om att 

ungdomar ofta vill ha actionfyllda övningar också kan stämma bland eleverna i 

undersökningen, då de menar att tråkiga eller liknande lektioner ger negativ effekt på deras 

motivation. Om lektionerna inte varieras och samma typer av lektioner genomförs gång på 

gång kan de troligen uppfattas mindre spännande och actionfyllda. Det skulle då enligt 

Coakley kunna påverka eleverna negativt sett till motivationen att delta vilket även eleverna i 

undersökningen antyder. Framför allt då de inte tycker om uttjatade lektioner som gång på 

gång är likadana. 

 

Lärare 

Eleverna anser även att lärare påverkar deras motivation och här finns det likheter i 

undersökningen av Bennerhags (2007). Där ansåg eleverna att idrottsläraren till stor del kunde 

påverka deras motivation då avsaknaden av engagerad lärare visade sig leda till skolk från 

idrottslektionerna. Idrottsläraren har tydligen en viktig position vilket också bland annat Yukli 

(2010) anser, eftersom bra lärare har förmåga att motivera alla elever, även om eleverna 

tycker arbetsuppgiften är tråkig. Deltagande elever i den här studien påpekar att en positiv och 

engagerad idrottslärare ger mer motivation till att delta på idrottslektionen. Cassidy et al. 

(2004) menar även att denna typ av lärare har en stor påverkan på elevernas motivation och 
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det blir då viktigt som lärare att förstå sig på den totala motivationsmiljön, att eleverna 

påverkas av ens agerande. Här kan också ett engagemang från lärarens sida hjälpa till med att 

inspirera elever till att delta på idrottlektioner eftersom positiviteten enligt Eysencks (2009) 

teorier kan smitta av sig på eleverna. Det antyder även eleverna i denna undersökning, två 

exempel citeras nedan på frågan om vad de tror påverkar deras skolidrottsdeltagande positivt: 

’’Läraren, alla motiverar varandra!’’ och ’’Ha en engagerad lärare. Spela med bra regler 

och att man får alla delaktiga’’. Engagerade och motiverande lärare är tydligt en viktig del 

för att påverka elevernas motivation till att delta på idrottslektionerna. Idrottslärare har alltså 

en viktig roll när det gäller motivationen till deltagandet inom skolidrotten. Cassidy et al. 

(2004) menar att det kan visa sig bli viktigt att idrottsläraren är medveten och även utbildad 

inom området för att undvika motivationsbrister hos eleverna eftersom läraren är en stor 

påverkan. Det här är även något som både Svensson & Söderholm (2009) och Lindwall 

(2008) anser då de menar att utveckling av relationen lärare, elever och motivation kan handla 

om en utbildningsfråga hos idrottslärare.  

 

Klasskamrater 

Något annat som tycks påverka elevernas motivation till att delta på idrottslektioner är 

klasskamraterna. Elevernas inställning kan påverka och ge negativa effekter på 

idrottsdeltagandet bland övriga kamrater. Här visar sig undersökningen att 39 % av eleverna 

tappar motivation till att delta på idrottslektionen på grund av klasskamraternas agerande. Det 

som eleverna upplever påverkar negativt är omotiverade och negativt inställda klasskamrater. 

En sådan negativ miljö kan också enligt Cassidy et al. (2004) ge sänkt motivation vilket visar 

vikten av att försöka motivera många elever. Fler elever som är omotiverade tycks kunna 

påverka klasskamraterna och det kan leda till en ond cirkel. Därför kan det bli viktigt att 

motverka det här problemet för att få med så många elever som möjligt på idrottslektionerna. 

Cassidy et al. med teorierna om att läraren sitter på en viktig position när det gäller att 

motivera eleverna kan då även bli viktigt inom detta problem. Det på grund av att negativa 

elever som annars påverkar resterande klasskamrater negativt blir positiva med hjälp och stöd 

av läraren. Det här är även något som Raustorp (2005) anser vara viktigt att lösa eftersom 

skolidrotten tycks ha stor betydelse för de elever som annars är inaktiva på fritiden. Det blir 

då viktigt att försöka förstå vad som motiverar elever för att kunna utveckla idrottsämnet i 

skolan och på så sätt hjälpa fler elever till fysisk aktivitet med dess positiva effekter (Raustorp 

2010).  
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Övriga faktorer 

Det finns även ett mindre antal övriga faktorer som påverkar elevernas deltagande på 

idrottslektionerna som bland annat är betygen och hälsan. Betygen tycks påverka 18 % av 

elevernas motivation positivt till att delta på idrottslektionerna samtidigt som hälsan påverkar 

18 % negativt. De elever som någon gång avstår idrottslektioner menar att deras dagliga 

humör eller allmänna hälsotillstånd är orsaken. Problem som trötthet och allmänt tillstånd hos 

elever kunde också ses i Apitzsch (2007) undersökning där det ansågs vara ett hinder för 

fysisk aktivitet, inte det huvudsakliga problemet. 

 

Elevernas dagshumör kan påverka så mycket att de avstår idrottslektionerna och det kan i sin 

tur bero på en mängd olika faktorer som bland annat Dahlkvist & Larsson (2009) och Eysenck 

(2009) påpekar om. Dahlkvist & Larsson menar att högstadieelever blir utsatta för olika typer 

av press som kan vridas till något negativt och på så sätt bli en belastning. Enskilda elever i 

denna enkätstudie anger även föräldrar, mycket studier eller andra händelser utanför skolan 

som en möjlig orsak till negativ påverkan på motivationen till idrottslektioner. Dessa faktorer 

delas inte av majoriteten av eleverna, men däremot så påverkar det på ett individuellt plan. 

Det annars allmänna hälsotillståndet innebär också att vissa elever avstår idrottslektioner 

vilket är naturligt. Det går inte att idrotta med skador eller sjukdomar då det både kan förvärra 

eller förlänga problemen.  

 

Vissa elever påpekade även att klasskamraternas tävlingsinriktning eller att de inte vill bli 

nertryckta som orsaker till att de inte deltog vid idrottslektioner. Känslan av att inte vara bra 

nog och att känna sig otillräcklig var något som Redelius (2004) också upptäckte i sin 

undersökning. Det här fenomenet inom deras självkänsla påverkade eleverna i studien av 

Redelius samtidigt som det på vissa elever även gör det i den här undersökningen. Raustorp 

(2005) menar också att detta problem kan ge sämre motivation då det hindrar eleverna att 

utföra nödvändig fysisk aktivitet. En förbättrad självkänsla hos eleverna kan därför också ge 

bättre motivation som även håller i sig på längre sikt (Raustorp 2005). 

 

Är aktiviteten, lärare och klasskamrater olika faktorer som kan påverka 

varandra? 

Enligt undersökningen finns det en mängd olika faktorer som kan förstöra elevers motivation 

vilket också stödjs med Rehnqvist & Sahlin (2008). De faktorer som tycks påverka 
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majoriteten av eleverna i undersökningen är aktiviteten, lärare och klasskamrater. Det kan 

finnas tendenser som visar att de tre huvudområdena som påverkar elevernas 

idrottsdeltagande även kan påverka varandra.  

Idrottslektioner genomförs oftast av en lärare och det kan då innebära att denna position blir 

en viktig nyckel mot inaktiva elever (Apitzsch 2007, Yukli 2010). Eleverna i undersökningen 

påpekar att klasskamraters omotiverade uppträdande smittar av sig och det kan då i värsta fall 

också innebära fler inaktiva på idrottslektionen. Kanske kan läraren bli en viktig del för att 

motivera de elever som saknar motivation i jakt på att försöka få med resterande av klassen. 

Det kan bli förödande om läraren inte ser eller tar hand om problemet med inaktiva elever 

som Ericsson & Flodén (2010) upptäckte i sin undersökning. Det intressanta här är att även 

Yukl (2010) påpekar liknande problem i sina teorier om att resterande följare påverkas 

negativt om ledaren inte behandlar de negativa följarna. Det skulle kunna betyda att 

sambandet lärare-elever ligger nära varandra. Lindwall (2008) anser även att det är av stor 

betydelse att lärare har rätt utbildning för att de ska kunna förstå vad som motiverar elever. 

Eftersom lärare sitter på en avgörande roll blir det viktigt att lärare framförallt får utbildningar 

som utökar kunskapen inom motivation och idrottspsykologi (Lindwall 2008).  

 

Aktiviteten styrs även den många gånger av lärare vilket i slutändan kan innebära att 

problemet med att aktiviteten ger negativ motivation till eleverna är en utbildningsfråga hos 

läraren. Cassidy et al. (2004) och Svensson & Söderholm (2009) menar att det är en 

utbildningsfråga då läraren inte inser sin påverkan på eleverna eller inte vet hur eleverna kan 

motiveras genom aktiviteten. Även Apitzsch (2007) och Raustorp (2010) anser att det är 

viktigt som lärare att förstå vad som motiverar individer då aktiviteten kan påverka elevernas 

motivation negativt. Samtidigt så menar vissa elever i denna studie att egna förslag till 

aktiviteter troligen kan få fler elever motiverade till att delta på idrottslektionerna. Om det 

skulle innebära att motiverade klasskamrater ökar chansen att de inaktiva eleverna också 

deltar går inte att säga, men däremot så tror eleverna själva på det, vilket kan vara ett steg i 

rätt riktning åt en inre motivation och egna målsättningar som i längden anses vara en 

förutsättning för motivation (Eysenck 2009, Jönsson 2010). Det kan finnas ett samband 

mellan de tre huvud faktorerna och därför kan det ur ett pedagogiskt perspektiv bli viktigt att 

utvärdera situationen. Skulle det till exempel handla om utbildningsfrågor hos idrottslärare 

kanske de andra två faktorerna mildras i sin påverkan vilket i slutändan ger motiverade elever. 

Motivation är i sin tur en drivande och viktig faktor för eleverna eftersom ingen motivation 

resulterar i sämre prestationer och resultat. Sämre motivation kan också enligt Eysenck (2009) 
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påverka deltagarantalet negativt då gruppen påverkas av inställningen. Det här var också 

något som upptäcktes i denna undersökning då eleverna menar att negativa klasskamrater och 

deras dåliga motivation påverkar övrigas motivation negativt.  

Det finns mycket som tyder på att motivationen ökar arbetet och prestationen avsevärt 

(Cassidy et al. 2004, Eysenck 2009, Jönsson 2010, Lindwall 2008). Utan motivation blir det 

knappast gjort något arbete vilket i den här studien blir kopplat till fysisk inaktivitet inom 

skolidrotten. Jönsson menar att det finns både inre och yttre motivation men framför allt 

måste fokuseringen ligga på den inre motivationen. Respondenterna i undersökningen anser 

bland annat att tråkiga och uttjatade lektioner bidrar till en motivationssänkning vilket skulle 

enligt Jönssons teorier kunna kopplas till den inre motivationen. Skulle eleverna anse att 

undervisningen är något meningsfullt antas det att deras motivation också ökar avsevärt till att 

genomföra uppgifterna utifrån Jönssons tankar (2010). Respondenterna ansåg alltså att 

aktiviteten och lektionerna som påverkade deras motivation negativt upplevdes tråkiga och 

ointressanta, vilket också var den främsta orsaken till att inaktiva elever inte deltog på 

idrottslektioner i Apitzschs (2007) undersökning. Det kan tyda på att framförallt den inre 

motivationen är en viktig faktor för de elever som är inaktiva inom skolidrotten precis så som 

Jönsson antyder i sina teorier. 

 

Elevernas motivation är även något som idrottslärare med all sannolikhet kan påverka under 

idrottslektionerna, sett utifrån respondenternas åsikter. Det styrks även det av tidigare 

undersökningar av bland annat Bennerhag (2007), Cassidy et al. (2004) samt Eysenck (2009). 

Här menar Cassidy att idrottsledaren blir en stor avgörande faktor i motivationspåverkan och 

måste därför förstå innebörden av detta. Det kan antyda att lärares okunskap och oförmåga att 

undervisa påverkar elever negativt. Chansen blir större att de som ska utföra uppgiften får 

lägre motivation om de stöter på negativa intryck. Lärare som påverkar elevernas motivation 

negativt kan därför förstärka deras negativa inställning till själva aktiviteten. Det sågs även i 

Apitzschs (2007) undersökning då bra lärare kunde öka antalet fysiskt aktiva elever. Därför 

anser Apitzsch att en viktig uppgift blir att kartlägga elevernas intressen om fysiskt aktivitet 

för att på så sätt öka antalet fysiskt aktiva elever. Apitzsch delar påståendet med både 

Raustorp 2010 och Lindwall 2009 som också betonar vikten av att kunna analysera vad 

eleverna motiveras av. Beroende på vilket ledarskap eller hur undervisningen genomförs av 

idrottsläraren borde eleverna bli påverkade på olika sätt, men även olika mycket, både positivt 

och negativt. Därför kan det vara en utbildningsfråga för lärare när det gäller att stötta 

inaktiva och dåligt motiverade elever på skolidrotten (Cassidy et al. 2004, Lindwall 2009, 
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Redelius 2004, Svensson & Söderholm 2009). Det kan även bli viktigt att lärare stöttar elever 

på olika plan så att deras själkänsla ökar och på så sätt också öka deras motivation (Raustorp 

2005). För att som lärare kunna se de här problemen kan till exempel kurser och andra 

utbildningar inom idrottspsykologi komplettera nuvarande utbildningar för lärarstuderande 

(Lindwall 2008). 

 

Enligt skolverket (2011) är kunskaper inom idrott och hälsa en tillgång för både individen och 

samhället. Alla elever måste få den möjligheten att utvecklas vilket gör att elevernas 

motivation för att delta i skolidrotten blir viktig. Bennerhag (2007) redovisade i sin 

undersökning att lärare oftast inte lägger ner energi på elever som är ointresserade eller 

inaktiva på idrottslektionerna vilket kan vara fel väg att gå. Tanken är också något som delas 

av tidigare undersökningar (Cassidy 2004, Svensson & Söderholm 2009). Ovanstående 

diskussion pekar åt att de tre faktorer som flest elever anser påverka deras motivation, 

aktiviteten, lärare och klasskamrater, troligen kan påverka varandra. Det gör att lärare som 

inte orkar lägga ner energi på elever som är ett ”problem”  och inaktiva, troligen inte gör 

situationen bättre. Snarare motsatsen kan behövas för att motivera de inaktiva eller 

omotiverade eleverna för att hitta deras inre motivation, då den motivationen tycks vara 

viktigast (Jönsson 2010). Genom att som lärare vara engagerad för de elever som är inaktiva 

eller omotiverade och försöka hitta deras drivkraft så kan alltså chansen öka för de ska få en 

inre motivation. Det i sin tur innebär en utveckling för individen, men i det långa loppet även 

klassen, då en bättre motivationsmiljö och positivare klasskamrater bidrar till en ökad 

motivation hos resterande kamrater. Om de inaktiva eleverna inte får hjälp eller rätt 

undervisning så kan deras agerande alltså smitta av sig hos resterande kamrater, då negativt 

inställda klasskamrater också påverkar resterande i klassen negativt. Undersöks inte 

problemet nog mycket när det gäller de elever som agerar negativt kan det i långa loppet bidra 

till en sämre inställning hos eleverna, vilket enligt Eysencks (2009) teorier också skulle kunna 

påverka idrottslärarens motivation negativt. Framför allt på grund av det Eysenck och Yukli 

(2010) menar om att motivationen hos en individ kan påverkas negativt om ens arbete inte får 

nog med stöd eller uppmuntran. Det skulle kunna innebära att idrottslärare som lägger ned tid 

och arbete på sin uppgift och upplever negativt agerande från eleverna får en sämre 

motivation. Det går inte att dra för tydliga slutsatser men med tanke på sambandet aktivitet, 

lärare, klasskamrater kan det alltså vara ett möjligt scenario. 
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Sammanfattning 
 

Faktorer som kan påverka elever till inaktivitet inom skolidrotten 

Kopplar man ihop motivationen med de teorier som Yukl (2010) och Eysenck (2009) anser så 

kan alltså nedsänkt motivation tillslut innebära en inaktivitet. Det skulle betyda att alla de 

faktorer som eleverna anser påverkar deras motivation negativt kan också leda till en 

inaktivitet inom skolidrotten. 

 

40 % av de elever som någon gång har avstått idrottslektioner anser att det var på grund av 

aktiviteten. Därför blir just aktiviteten enligt den här undersökningen en viktig faktor som 

svart på vitt kan göra flest eleverna inaktiva. Aktiviteten var även den faktorn som påverkar 

mest elevers motivation både positivt och negativt då de själva fick lista olika orsaker som 

påverkar dem. Eleverna anser även att klasskamrater och lärare kan påverka deras motivation 

negativt vilket i ett längre perspektiv också är en bidragande orsak till inaktivitet inom 

skolidrotten. 46 % av eleverna anser att lärare är en faktor som skulle kunna försämras deras 

motivation, medan 39 % anser att klasskamraterna ger en negativ påverkan. Övriga faktorer 

som påverkar elever till inaktivitet eller motivationsbrist är skador och deras allmänna 

hälsotillstånd. Med tanke på att fysisk aktivitet minskar hälsoproblem och förstärker personers 

välbefinnande så kan det tänka sig att problem med hälsan även mildras med aktivare elever 

(Ericsson & Flodén 2010, Lindwall 2008, RF 2009). 

 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning kan belysa ovanstående faktorer och titta på vilka alternativ som kan 

förbättra den negativa påverkan eleverna upplever. Eventuellt kan utbildningsplaner och 

undervisningar analyseras för att hitta olika mönster på hur den negativa påverkan kan 

minskas från de olika faktorerna. Då läraren har ansvaret för idrottslektionerna och samtidigt 

kan påverka eleverna borde det ur ett undervisningsperspektiv bli viktigt att analysera 

respondenternas faktor lärare. Möjligt är att utveckla förslag på utbildningsplan och 

undersöka eventuell påverkan inom de olika faktorerna som då i slutändan hjälper till med att 

hitta en än bättre undervisningsform. Då med bakgrund av antagandet att motivationen kan 

ligga tätt sammankopplad mellan de faktorer som majoriteten av eleverna anser påverkar dem 

negativt. Möjligt är att fokusera på de elever som inte har motivation eller är inaktiva på 
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skolidrotten för att utveckla en positivare undervisningsmiljö (Cassidy et al. 2004, Yukli 

2010), vilket i det långa loppet gynnar den enskilde eleven, idrottsklassen och även samhället 

(Engström 2007, Ericsson & Flodén 2008, Löf 2006, RF 2009, Skolverket 2011, Wall et al 

2011).  
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