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ABSTRAKT

Fysisk aktivitet är viktigt för alla och våra kroppar är skapta för ett liv i rörelse. Det handlar

om att äta rätt och att motionera tillräckligt för att kropp och själ ska må bra. Att leva sunt på

olika sätt är något som många människor strävar efter idag, men tyvärr finns det många i

samhället som äter fel och rör på sig alldeles för lite. Syftet med studien har varit att

undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa arbetar för att få med sig omotiverade elever i

undervisningen, det vill säga de elever som är mindre aktiva, inaktiva eller överhuvudtaget

inte närvarar under lektionerna. Metoden har varit kvalitativ, där åtta enskilda intervjuer med

lärare i Idrott och hälsa har genomförts. De svarsdata som framkom har därefter analyserats

med utgångspunkt i en hermeneutisk ansats. Resultatet som framträdde uppvisade olika

undervisningsmetoder som pedagogerna använder sig utav för att få med sig de omotiverade

eleverna i undervisningen. Vissa pedagoger försökte motivera genom samtal med eleven

medan andra gav tillfälle för andra aktiviteter. Några exempel på dessa är alternativa

aktiviteter som promenad, styrketräning eller cykla på motionscykel. Samtliga aktiviteter äger

rum vid sidan av den stora gruppens huvudaktivitet. Ofta var orsaken till varför eleven inte

deltog i undervisningen att de inte orkade eller att de kände sig obekväma tillsammans med

andra. Då skälet för inaktiviteten var det sistnämnda, löste pedagogerna problemet genom

egen tid i omklädningsrummet eller vid möjlighet separata ombytesutrymmen. De mest

konkreta lösningarna för de omotiverade eleverna i framtiden, ansåg pedagogerna vara fler

pedagoger i undervisningen samt ytterligare smågrupper där eleverna kan få mer elev/lärartid.

Nyckelord: fysisk aktivitet, Idrott och hälsa, lärare i Idrott och hälsa, omotiverade elever.



FÖRORD

Hur fick vi idén till att skriva om omotiverade elever i idrottsundervisningen och hur

pedagogerna arbetar för att få med dem i undervisningen? Vi tog oss en funderare och hade

två till tre idéer som vi bollade med men var lite osäkra på vilket ämne av dem som vi skulle

välja. Efter en kontakt med vår handledare växte idén att göra en fortsatt undersökning på

Jönssons (2007) examensarbete där hon går in på vilka bevekelsegrunder det kan finnas till att

elever i skolår 7-9 avstår från att delta i undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa. Tanken var att

vi kunde forska vidare inom ämnet och se hur idrottsläraren arbetar för att få med de

omotiverade eleverna i undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa.

Beslutet att ta oss an undersökningen baserades på att vi båda är intresserade av hur

pedagogerna jobbar på respektive skola med dessa elever. Det kommer att ge oss, med flera,

en lärdom och idéer hur inaktiva barn kan aktiveras samt få en inblick i hur andra idrottslärare

arbetar för att få igång dessa elever under lektionen.

På grund av att vi som skrev arbetet inte alltid kunde sitta samtidigt och skriva, delades vissa

delar av arbetet så som inledning, bakgrund och teoretisk ansats upp mellan oss. Tillsammans

har vi sedan läst, diskuterat och bearbetat all text för att sedan slutligen komma överens och

utföra samtliga ändringar ihop. I texten väljer vi att använda begreppen lärare och pedagoger

likartat, detta för att nyansera texten och undvika upprepningar.

Vi vill först tacka de lärare som ställt upp som informanter och låtit sig intervjuas och delat

med sig av sina erfarenheter och tankar kring detta ämne. Vi vill även tacka personalen på

Högskolan i Halmstads bibliotek för att de har hjälp oss att hitta rätt litteratur för att kunna

skriva om detta tema. Samtidigt vill vi tacka de övriga studenterna i handledningsgruppen och

till sist ett särskilt tack till vår handledare Lars Kristén som har läst, diskuterat och kommit

med idéer och synpunkter till vårt examensarbete.
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1. INLEDNING

Ett av kursplanens många mål för ämnet Idrott och hälsa är att eleverna ska utveckla ett

intresse för en livslång fysisk aktivitet. För att uppnå detta, behöver idrottsläraren genom

ämnet kunna visa på nyanserad undervisning där eleverna kommer i kontakt med aktiviteter

som väcker deras nyfikenhet. Genom att skapa ett intresse hos eleverna, så att de är aktiva

under idrottslektionerna, utvecklas även deras sociala förmåga (Skolverket, 2007).

Att motivera eleverna till att lära sig att ta ansvar för sin egen hälsa ligger även det som ett av

målen i kursplanen för ämnet (Skolverket, 2007). Samtidigt kan det vara svårt att få eleverna

att förstå vikten av att röra på sig samt att ta hand om sin kropp på bästa sätt, inte minst när

eleverna samtidigt mottar signaler om ämnets status. Verket för högskoleservices hemsida

visar att betyget inte behövs för att söka vidare till de flesta eftergymnasiala utbildningar

(VHS, 2007).

Ämnet Idrott och hälsa har förändrats en del genom åren och Meckbach (2004) beskriver i sin

artikel hur dessa ändringar har gjort undervisningen ”friare” där fokus ligger på processen

istället för på vad eleverna presterar. Detta medför att ämnet fått en mer positiv stämpel där

alla elever kan delta utefter sin egen förmåga och ges större utrymme för utveckling. Tyvärr

så har inte samtliga elever insett fördelar med den nya målstyrda undervisningen, som att

elevernas betyg baseras på deras utveckling och inte efter vilka resultat de kan uppvisa, utan

dessa elever väljer ändå att inte delta. Redelius (2004) menar därför att pedagogerna i skolan

bär ett stort ansvar för att få alla inspirerade till att röra på sig.

Vår alltmer inaktiva livsstil bidrar till flertalet folkhälsosjukdomar såsom fetma, reumatism,

diabetes och cancer (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Den pågående viktökningen bland både

barn och vuxna skapar alarmerande rubriker, samtidigt som det finns barn och unga som

svälter sig själva för att få den kropp som enligt tidningar och tv är ett måste (Kihlman, 1994).

Öijen (2005) och Raustorp (2004) menar att det är viktigt att få igång en aktiv och hälsosam

livsstil i mycket tidig ålder samt att lära barnen mer om deras kroppar och vad de faktiskt

behöver för att må bra. Raustorp (2004) beskriver vidare att barn som är inaktiva som små,

oftast fortsätter med samma inaktiva livsstil som vuxna. Ansvaret att aktivera barnen vilar på

såväl föräldrar som pedagogerna i skolan. Även om FN’s konvention om barnets rättigheter
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(Barnombudsmannen, 2003) skriver att föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barn och

deras uppfostran och utveckling så kommer inte alla barn idag från stabila och välfungerande

hemförhållanden där fysisk aktivitet eller hälsosam kost kommer i det främsta rummet. Detta

medför att lärare i större utsträckning behöver ta ansvaret att utbilda eleverna i just hälsa. I

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, står

det dessutom att ett av skolans uppdrag är att ”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för

barnens uppfostran, utveckling och växande”, s. 32 (Lärarhandboken, 2006).

Visionen för ämnet Idrott och hälsa för grundskolans senare del är att skolan skall ”utveckla

elevens psykiska, sociala och fysiska förmåga och ge kunskaper om livsstilens betydelse för

hälsa” (Skolverket, 2007). Detta delvis för att barnen ska få möjlighet att växa upp och bli

friskare människor som inte behöver ligga samhället till last och kosta pengar på grund av

olika folkhälsosjukdomar (Ekblom & Nilsson, 2000).

Då vi båda två fått uppleva problematiken med omotiverade elever under våra VFU-perioder,

samt under vikariat genom åren, kändes valet att skriva om och ta reda på hur idrottslärarna på

bästa sätt arbetar för att inspirera och motivera dessa elever som ganska enkelt. Med

omotiverade elever syftar vi på de elever som under idrott och hälsa lektionerna är mindre

aktiva, helt inaktiva eller som helt enkelt inte dyker upp till lektionen.

Vi är säkra på att även vi kommer att få ta del av dessa elever i vårt framtida liv som

idrottslärare och känner att vi därför behöver mer kött på benen och kanske ett eller annat

verktyg för hur vi ska lyckas lösa uppgiften. Ofta är det just dessa elever som behöver fysisk

aktivitet som mest och vi vill att även de ska få uppleva glädjen i att få röra på sig och känna

känslan av att kontrollera en kropp som mår bra på alla plan, fysiskt såväl som psykiskt.

Raustorp (2004) menar att en av idrottslärarens uppgifter är att intressera och motivera

eleverna till aktivitet under lektionerna. Genom teamwork med andra, både barn och vuxna lär

eleverna sig det sociala samspelet som är så viktig för deras personliga och humanitära

utveckling. På grund av idrottsämnets karaktär, den ständiga interaktionen med andra, är

ämnet väl lämpat för att uppnå dessa mål och elever som inte deltar i idrottsundervisningen

går miste om lärandet av denna så viktiga egenskap. Andra viktiga kvaliteter som erhålls

genom ämnet idrott och hälsa är bland annat etik och moral. Att ta ställning till vad som är rätt
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eller fel och därtill även att utöva fair play, bidrar även det till den personliga utvecklingen

(Larsson, 2004).

I FN’s konvention om barnets rättigheter (Barnombudsmannen, 2003) står att alla barn ska få

uppleva leken och känna glädjen i att få röra sig fritt. Detta är ett av alla de krav som står

listade i barnkonventionens olika artiklar. Alla barn ska dessutom, oavsett ras eller bakgrund,

få samma möjligheter till ett bra liv där de till fullo kan utvecklas i sin individualitet samt

kroppsliga och själsliga fallenhet.

1.1 Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärarna i ämnet idrott och hälsa, på

grundskolans senare del, arbetar för att nå omotiverade elever på idrotten i skolan.

1.2 Frågeställning

1. Hur motiverar lärarna i idrott och hälsa elever som väljer att inte delta i

idrottsundervisning?

2. Genom vilka undervisningsmetoder motiverar lärarna i idrott och hälsa de elever som

väljer att inte delta i undervisningen?

3. Varför är det viktigt för lärarna att motivera de elever som väljer att inte delta i

undervisningen i idrott och hälsa?
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2. BAKGRUND

Enligt skolverket (2007) är ämnet Idrott och hälsa till för att eleven skall hitta en

tillfredställelse inom en aktivitet som är av intresse. Detta för att senare i livet, samt under

uppväxtåren, lära sig ta ansvar för sitt utövande av fysisk aktivitet. Skolverket menar att

värdet av att eleverna får prova på en stor mängd lekar och idrotter för att få upplevelser och

hitta de förutsättningar som passar den enskilde individen bäst är mycket stort. Ämnet skall

också ge eleven kunskap och inblick i god hälsa samt hur god livs- och arbetsmiljö kan

underlättas genom deras vetande. Idrott- och hälsoämnet går sammanfattningsvis in på hur

kropp, känslor, intellekt och tankar fungerar ihop, vilket skall ge eleverna en större insikt om

deras kroppsuppfattning. Även den egna utveckling baseras på hur kroppen påverkas av

motion (Skolverket, 2007).

De mål enligt skolverket som skall uppnås är bland annat att eleven skall förstå sambandet

mellan mat, motion och hälsa. Vidare att vara delaktiga i lekar, dans och övriga aktiviteter

samt kunna forma och genomföra egna självvalda aktiviteter inom idrotten (ibid.).

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig
rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En
positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och
kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och
estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke
och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och
rörlighet. (ibid.)

2.1 Idrott och hälsa

Jönssons (2007) undersökning visar på elevernas egna åsikter och upplevelser inom ämnet

Idrott och hälsa i grundskolans senare del. I arbetet ges en bild av varför en del elever väljer

att inte delta i idrottsundervisningen. Här kan just understimulering ses som en av orsakerna

till att eleverna väljer att inte delta i idrottsundervisningen. Att det är tråkigt eller att de känner

sig uttittad är ytterligare två av de orsaker som belyses i arbetet. Eleverna tycker att det är

obehagligt att byta om och duscha, samtidigt som vissa tycker att det är rent av obehagligt att

behöva visa sig naken inför andra elever. Även Kihlman (1994) menar att inte heller ha den

kropp som media idag målar upp som idealkroppen också kan bidra till den negativa sidan av

idrottandet. Larsson, Fagrell & Meckbach (2006) visar i sin artikel på att det oftast är flickor
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som har en mer negativ syn på Idrott- och hälsaämnet i skolan. De menar att ämnet är

konstruerat utefter pojkarnas fysik medan flickorna inte klarar av den fysiska ansträngningen

lika bra. Vidare anser de att alla barn behöver röra på sig lika mycket.

Samtidigt som barn och vuxna blir mer och mer medvetna om sitt leverne och hur viktigt det

är att sköta sin kropp så blir vi än mer stillasittande (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Att

individen på senare år har blivit mer och mer inaktiv förklaras delvis med att människan idag

har betydligt lättare arbeten som inte kräver lika mycket fysisk rörelse som tidigare. Samtidigt

har den fysiska aktiviteten vid sidan om skolundervisningen och den organiserade

idrottsutövningen också blivit färre (Engström, 2004a). Statens folkhälsoinstitut (2006)

tillsammans med Raustorp (2004) menar att datorer och tv, samt bilkörning uppmuntrar till

dagens inaktivitet hos exempelvis ungdomar. Istället för att gå ut och leka väljer många barn

idag att sätta sig framför datorn eller tv-apparaten. Istället för att cykla eller gå till sina

organiserade idrottsaktiviteter på fritiden, färdas barnen idag i stor utsträckning med bil

(Statens folkhälsoinstitut, 2006). Spontanidrotten som nästan varit helt borta under 80-talet

(Engström, 2004b) har sakta men säkert fått ett uppsving på senare tid. Enligt statens

folkhälsoinstitut (2006) och Engström (2004b) är det uppkomsten av nya idrotter som

skateboard, inlines och sparkcykel som har bidragit till att spontanidrottandet åter har fått ett

litet lyft. Spontanidrott förklarar Ekberg och Erberth (2000) som ”…skulle motsvara det

idrottande som uppstår när inte någon annan försöker styra eller organisera verksamheten.”

( s. 33)

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2006) bidrar bland annat aktiviteter som att gå ut med

hunden, lekar av alla slag och dans till positiva hälsoeffekter, alltså krävs det inte mycket av

oss eller våra barn för att må bra. Den här typen av vardagsmotion är lätt att ägna sig åt under

en dag och kan vara alternativ som kan vara lättare att uppnå för barnen. Vi lever idag i ett

samhälle där fler och fler människor upplever stress och där sjukskrivingar ökar oroväckande.

Att därför till fullo utnyttja möjligheten till vardagsmotion kan underlätta för personer under

stress, likväl för barn som för vuxna (ibid.).

Andelen män och kvinnor med fetma har ökat med mer än 100 % sedan början av 80-talet.

Även i de yngre åldrarna, 16-24 år, kan en procentuell ökning av BMI (Boby Mass Index),

som visar vikten i relation med kroppens längd, ses (Jansson & Danielsson, 2003). Även
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undervikt är ett problem i dagens samhälle, men den gruppen förekommer inte i lika stor

utsträckning som överviktiga (Folkhälsorapporten, 2005).

Rekommenderad aktivitet för barn och unga är minst 60 minuters fysisk aktivitet dagligen.

Aktiviteten bör också vara mångsidig för deras koordination, muskelstyrka och kondition.  Då

barnen springer ute och leker, eller sysslar med annan spontanidrott dagligen, kommer de upp

i Statens folkhälsoinstituts rekommendationer utan att ens vara medvetna om att de är fysiskt

verksamma. Att gå eller cykla till skolan är exempel på ytterligare aktiviteter som gör att

barnen kan komma upp till den rekommenderade tiden för fysisk aktivitet som de behöver för

att må bra. Ett annat exempel är aktivitet under rasterna i skolan (Statens folkhälsoinstitut,

2006).

Winroth och Rydqvist (1995) menar att varje individ dagligen bör utöva någon slags tyngre

fysisk aktivitet än vad det dagliga arbetet kräver. De menar att de fysiska faktorerna ofta

lägger grunden för hur vi mår, både mentalt och fysiskt. Bland annat blir barnens toleransnivå

låg och de blir lättare irriterade över bagateller om de inte rör på sig tillräckligt. Den fysiska

aktiviteten medför också att barnen blir starkare och tåligare på grund av att halten av

endorfin ökar i blodet genom motion och rörelser. När endorfinet ökar har det positiva

effekter, bland annat stärker det tillfredställelsen, samtidigt som det har en ångestförmildrande

effekt (Winroth & Rydqvist, 1995).

2.2 Lärarkompetensen idag

Annerstedt (1990) skriver att både samhället och skolan ständigt omformas. Han menar att

detta ställer nya och hårdare krav på läraren i idrott och hälsa i dagens skolvärld.

Idrottslärarfunktioner och idrottskvalifikationer krävs mer och mer av läraren i idrott och

hälsa. Enligt Annerstedt är grundförutsättningarna för att idrottsläraren skall lyckas med sitt

yrke att han eller hon tycker om och har ett intresse av att arbeta med barn och söker en

förståelse för deras individuella olikheter och intressen. Raustorp (2004) menar också att

läraren har en viktig roll för att bidra till positiva attityder till idrottsämnet.  Men Annerstedt

(1990) menar att idrottslärare inte nödvändigtvis behöver tycka om idrott eller själv fått

högsta betyg i ämnet utan anser att egenskaper som att ha en god fantasi, kunna vara flexibel

och kreativ, veta vad kunskaper och färdigheter beträffar, samt bra planeringar och

individkännedom är något av det primära i dagens skolvärld.
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Maltén (1995) menar att läraren behöver ha kunskap och färdigheter på en rad olika områden.

Dessa pedagoger skall kunna bygga broar över utmanande vatten och möta eleverna det på

sätt som är bäst lämpat. Den pedagogiska grundsynen är hur kunskap kan uppnås och hur den

kan bevaras på längre sikt. Att samspelet mellan elev och lärare har normal funktion och att

relationen mellan dessa är personlig så att arbetssättet och undervisningsformen får en

betydelse för båda. Maltén menar också att lärarens förmåga att kunna kommunicera genom

kontakt, lyhördhet, förståelse samt att kunna respektera och ha en känsla för rättvisa är en

annan viktig del för att få en bra relation till sina elever.

Skolverket (2007) visar på att lärarkompetensen har en viktig del i hur till exempel elevernas

resultat kommer att se ut i skolan. Skolverket menar att bra, aktiva och effektiva lärare

varierar och anpassar sin undervisning samt att den skall passa olika elevers behov genom att

ha tillgång till ett brett register av undervisningsmetoder och tillvägagångssätt. Skolverkets

forskning menar att läraren skall introducera informationen och övningarna tydligt vilket

kommer att skapa nyfikenhet och intresse hos eleverna som sedan leder till motivation.

Skolverket går även in på klasstorleken som är av betydelse. Stora klasser leder kanske till att

inte alla elever nås på samma sätt som när de ingår i mindre klasser. Detta leder

sammanfattningsvis till att klasstorlek och lärarkompetens har en viktig påverkan i hur en

klass kan undervisas. En reduktion av klasstorleken skulle innebära att behovet av fler lärare

och fler klassrum skulle öka, samtidigt som antalet extra resurser på skolorna istället skulle

minska. Lärarna skulle få mer tid för varje enskild individ (Skolverket, 2007).

2.3 Motivation och påverkan

Boethius och Ehdin (2000) definierar två olika typer av motivation, den inre och den yttre.

Den inre motivationen kommer alltid att finnas kvar om man som fysiskt aktiv person en gång

funnit den. Men för att komma dit krävs rätt aktivitet och metod för att finna den inre

motivationen. Enligt ovanstående författarna kommer den inre motivationen däremot inte

alltid att vara lika stark.  De menar att det är en omöjlighet att alltid känna sig motiverad, men

att motivationen finns där och uppkommer när någon strävar efter något som den vill uppnå

om rimliga mål är uppsatta. För att känna sig motiverad säger Boethius och Ehdin att det

måste finnas mål att sträva mot för att behålla eller hitta den inre drivkraften att vara

motiverad. När känslan av att det är en mening med aktiviteten kommer motivationen och

enligt Naselund (1984) utgår den inre motivationen utifrån våra intressen, sådant som till
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exempel fysisk och psykisk aktivitet samt prestationsbehov med mera. Enligt författaren

skulle inlärningen hos eleverna i skolan underlättas om läraren kunde hitta rätt aktiviteter så

att de hittade rätt inre motivation.

Den andra typen av motivationen enligt Boethius och Ehdin (2000) är den yttre motivationen

som en individ kan få genom till exempel belöningar eller beröm. Den är ytterst kortvarig vid

uteblivet beröm och den här formen av motivation är därför beroende av sin omgivning. Den

yttre motivationen kommer alltså utifrån. Exempelvis en löpare som springer ett långlopp och

publiken står och hejar på vid sidan om kallas det yttre motivation, men det som har drivit

löparen att springa detta lopp går längre tillbaka och det är den inre motivation som fick

honom att träna inför loppet. Han hade alltså ett mål att uppnå i början, inre motivation, men

publiken fick honom att fullfölja det genom till exempel applåder och beröm, yttre

motivation. Naeslund (1984) menar också att omgivningen är viktig för att fullfölja våra mål

eller som i skolan att rätt miljö leder till inlärning. Att eleverna upplever beröm och

uppmuntran kan ses som yttre motivation i skolvärlden.

Revstedt (1986) diskuterar i sin bok om människan från början är ond eller god, om vi är

födda som destruktiva eller konstruktiva individer. Författaren menar att vi föds som positiva

varelser och att de positiva egenskaperna finns i oss från begynnelsen medan de negativa är

något som uppkommer med tiden och att det är samspelet mellan omgivningen och den miljö

som omger oss som påverkar resultatet av vårt beteende.

Revstedt (1986) anser att människans inre kärna är svårföränderlig och något som varar för

evigt men säger samtidigt att alla barn i viss mån kan påverkas av den miljö som de befinner

sig i. Författaren menar därför att även omotiverade barn kan bli aktiva och känna sig

motiverade om de får uppleva rätt stimuli utifrån. Han kallar dessa elever för latent

motiverade och anser inte att det finns några hopplösa fall och pekar ut pedagogerna i skolan

som de som bär det tyngsta ansvaret. Att inte alltid lyckas motivera eleverna under lektionen

bör antas som en utmaning och inte ses som en hopplöshet.

Hos en latent motiverad person är det de destruktiva tankarna som tagit över de kreativa vilket

har skapat en negativ självbild. Denna bild kan färga barnens sätt att se på sig själva på ett

mycket negativt sätt som skulle kunna medföra att skolan blir lidande och vilket därefter kan

resultera i dåliga betyg (Revstedt 1986).
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Barn kan leva på sin positiva inre självbild men kan ändå som vuxen bli latent motiverad om

deras inre kärna inte är stark nog att klara av svårigheter. Därför är det viktigt att barn känner

sig motiverade i bland annat skolan och får en positiv bild av att vara det också. Granbom

(1998) menar att motivationen är en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt liv så

möjligt vilket då medför att det är viktigt att barnen från första början får en positiv

motivation, att våga och bli inspirerad till exempel på idrottstimmen. Att våga ta steget att

vara med och att idrottsläraren motiverar eleven på ett bra sätt. Att överhuvudtaget ta tag i

problemet direkt så att de inaktiva får bort sin latenta motivation.
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3. TEORETISK ANSATS

För att skapa en förståelse för de elever som väljer att inte vara aktiva under Idrott- och

hälsalektionerna har vi valt att presentera tre olika samhällsteorier, vår alltmera inaktiva

livsstil, synen på kroppen idag och Idrott- och hälsaämnets status.

3.1 Vår alltmer inaktiva livsstil

Ökningen av antalet energirika livsmedel har på senare år varit stor. Detta gäller i första hand

livsmedel som glass, godis, läsk och alkohol (Folkhälsorapport 2005). Vad som däremot inte

har kunnat utläsa är att vardagsmotionen ökat i motsvarande takt, tvärtom så har människan

blivit allt mer stillasittande och förbrukningen av energi är allt mindre än tidigare.

Energiåtgångens reduktion beror till största del på att det idag finns allt färre arbeten som

kräver kroppsarbete och de flesta arbeten generellt är fysiskt mycket lättare än tidigare

(Folkhälsorapport, 2005).

Vad som lagt grunden till denna alltmer inaktiva livsstil, är framförallt moderniseringen av

samhället. Datorer, tv-apparater och motordrivna fortskaffningsmedel är några av de saker

som varit på stark framfart under senare år och bidragit till den växande inaktiviteten. Det är

idag vanligare att ta bilen eller bussen till jobbet än att cykla eller gå. På detta vis intas mer

energi än vad som förbrukas och det kommer på längre sikt krävas ett minskat intag av

energirika livsmedel för att överhuvudtaget ha en chans att balansera sin dagliga motion med

energikonsumtionen (Ibid.).

Även den så kallade spontanidrotten har på senare tid tynat bort alltmer i Sverige. Barn leker

inte alls lika mycket utomhus utan sitter alltmer, morgon som kväll, hemma framför tv-

apparaterna. Även deras matintag har ökat i takt med de vuxnas och barnen blir mer och mer

överviktiga (Jansson & Danielsson, 2003).

Raustorp (2004) talar om hur inaktiviteten bland ungdomar ökar. Detta gäller i och för sig inte

alla ungdomar men det finns en stor grupp i riskzonen för att bli helt inaktiva som vuxna.

Kroppsvikt har i genomsnitt ökat samtidigt som benstyrkan blir allt starkare. Armstyrkan och

konditionen har försämrats än mer. Ungdomarna idag som ligger i riskzonen kommer i

framtiden att kosta samhället mycket pengar på grund av olika folksjukdomar om vi inte
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satsar pengar och resurser för att få dem mer aktiva redan nu. Vidare menar Raustorp att

denna satsning skulle vinna mest på om den genomfördes i skolan och då genom mer

idrottsundervisning.

3.2  Media, samhället och kroppsfixering

Gustavsson (2005) skriver om hur samhället formar människorna som vistas i det. Barn så väl

som vuxna påverkas av det vi ser och hör och viljan att se ut som alla andra med de ”rätta”

prylarna är ofta mycket stor i tonåren. Även att se ut som bilderna i tidningen och på tv,

skapar en förvirrad kroppssyn som ungdomarna försöker leva upp till. Öijen (2005) menar att

media har en viss makt över oss alla och vare sig det är medvetet eller ej så påverkas vi av den

i viss utsträckning.

Att vara idrottsman eller idrottskvinna idag handlar inte bara om prestationen på banan, utan

omvärldens uppfattning grundas även på utseendet. Den kropp som visas upp och framträder i

media är den alltmer ”vältränade kroppen”, där dessutom mannen oftast är ideal. Men även

kvinnornas kroppar har börjat exponeras allt mer och det är inte ovanligt att idrottskvinnor

används som fotomodeller. Den bild som detta sänder ut är att ett attraktivt yttre krävs för att

kunna utöva idrott idag. Idrottsmän och kvinnor döms efter utseendet och inte efter

prestationen (Johansson, Ringfjord & Bergqvist, 1998).

3.3 Synen på ämnet idrott och hälsa

Skolidrotten har länge varit mycket omdiskuterat som ämne i medierna, mycket på grund av

den negativa bild en del elever har av ämnet (Annerstedt, 1990). Den uppfattas som rolig hos

de flesta elever medan en liten grupp elever upplever den på ett mycket negativt sätt. Det kan

vara jobbigt att behöva exponera sin kropp inför andra samtidigt som synen på innehållet kan

vara att det är tråkigt och oviktigt. Ämnets status har svängt en del under åren och uppfattas i

många fall som någonting roligt, men inte så nödvändig (Annerstedt, 1990).

Genom Idrott och hälsa i skolan har eleverna möjlighet att lära sig så mycket mer än att kunna

hoppa 1.60 meter i höjdhopp. Genom att samarbeta med andra elever lär sig barnen olika

regler och värderingar. De ställs inför olika etiska val, vad som är rätt och fel.  Fair play är ett

begrepp som i stort sett genomsyrar undervisningen inom ämnet idrott och hälsa (Larsson,

2004). Personlighetsutveckling är viktigt för ungdomar och genom att lära sig ta egna initiativ
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och vara kreativ, lär sig eleverna genom lagsporter att känna sammanhållning med andra

samtidigt som den enskilda individen utvecklas på ett föredömligt sätt (Gustavsson, 1994).

Nordlund och Stockfelt (1977) menar även att samtliga ämnen på schemat i skolan kräver

hänsyn från eleverna för att kunna undervisas i. Däremot är ämnet Idrott och hälsa i särklass

mest lämpat för att fysiskt fostra eleverna och det är här pedagogerna lättast kan påverka den

sociala mognadsprocessen, vilket gör idrottsämnet till ett oerhört viktigt skolämne.

Hur ska pedagogerna då få eleverna att inse hur viktigt det är för dem att vara aktiva och delta

i idrottsundervisningen? För att kunna motivera eleverna till att utveckla sin egen vilja att vara

fysiskt aktiva så krävs att de har sina basbehov uppfyllda. Basbehov som kärlek, sömn, mat

och närhet. Ett barn som lever i stökiga hemförhållanden, som inte sover ordentligt på grund

av oro eller inte får i sig tillräckligt med näringsrik mat har utan undantag ingen möjlighet att

känna behovet av fysisk aktivitet (Maslow, 1970). I behovshierarkin kommer aktivitet av

något slag relativt långt ner och pedagogerna måste ibland arbeta tillsammans med hemmet

för att kunna uppnå önskat resultat.

Målet för idrottslärare är att lyckas motivera eleverna till att aktivt delta i undervisningen. Att

vara tävlingsintresserad är något som den mänskliga rasen har inom sig och att vara bättre än

andra kan motivera elever till att kämpa och jobba hårt under idrottslektionerna. På motsatt

vis kan pedagogerna genom att plocka bort tävlingsmomentet för dem som inte frivilligt vill

tävla, skapa en mer harmonisk inlärningsmiljö utan press (Annerstedt, 1990). Om syftet är att

väcka elevernas intresse för fysisk aktivitet kan lektioner lagda på annan plats vara ett sätt att

motivera. Att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter eller att genomföra aktiviteter utan krav

på prestation, så som skidresor, fiske eller kanotfärder, kan vara ett annat sätt (Nordlund &

Stockfelt, 1977). Belöning i form av höga idrottsbetyg kan även vara motiverande för många

elever. Uppfattningen av att känna sig tillfredsställd med sin prestation kan ”skapa en

lustkänsla” som även den motiverar den enskilde individen ytterligare (Murray, 1973, s. 51).



13

4. VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT

I det här avsnittet beskrivs den analysmetod som vi har valt för att analysera de svarsdata vi

erhållit: Hermeneutiken.

4.1 Hermeneutik

Traditionellt sett så handlar hermeneutiken om förmågan att förstå, förklara och förtydliga.

Alla som någon gång reflekterat och funderat över vad som egentligen sagts eller vad som har

lästs har använt sig av den hermeneutiska processen. Konsten att nyttja den praktiska

hermeneutiken finns inbyggt hos alla individer som på något sätt tillägnat sig ett naturligt

språk. Utövandet av processen sker både medvetet eller omedvetet vid varje otydlig

kommunikation människor emellan (Hellesnes, 1991).

Ordet hermeneutik härstammar från grekiskan och betyder ”tolkning av budskap”. Behovet av

att tolka texter och finna dess mening och skapa förståelse, existerar mycket på grund av den

mängd bibetydelser som förekommer vid varje enskild text. Hermeneutik är en metod som

gör det lättare att ”läsa mellan raderna”, att så att säga söka en vidare förståelse för vad som

egentligen är innebörden av vad som sagts. Samtliga texter innehåller information som inte

direkt går att utläsa, men som det ändå finns ett intresse för och hermeneutiken som metod

hjälper oss med den informationen och tankarna kring olika diskurser (Egidius, 1986).

Begreppet tolkning har en dubbelbottnad betydelse och Åkerberg (1986) förklarar dessa olika

perspektiv på följande sätt: Först och främst har vi tolkandet vid processanalysen där

utgångspunkten är sin egen förförståelse, det vill säga den förståelse tolkaren besitter innan

han ger sig in i processen, som bygger på tidigare erfarenheter. Ytterligare har vi den tolkning

som förknippas med den slutgiltiga förståelsen, det avslutade resultatet. Analysprocessen

följer olika steg som kortfattat kan beskrivas som ”förförståelse (förförståelse,

förståelsehorisont) – tolkande – tolkning – förståelse” (s. 25). Dessa olika delar är alla

sammanflätade och går inte att särskilja från varandra.

Kvale (1997) beskriver hermeneutiken som en form av analysmetod som används vid

tolkning av texter. Det är en metod där syftet är att reflektera över och finna en förståelse av

meningen i en text. Detta görs på bästa sätt genom att gå bakom texten och lyssna på det som

går att läsa mellan raderna, textens ”andemening”. Begreppet text syftade tidigare enkom på
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skriven text, men har i nuläget breddats och innefattar även talade diskurser och aktioner av

diverse slag.

Vidare menar han att en forskningsintervju gäller som en typ av samtal som behöver tolkas

för att vi ska få en förståelse. I och med tolkandet av den muntliga diskursen startar en process

där forskaren först tittar på texten som skapat dialogen, för att sedan gå bakom samtalet och

tolka intervjutexterna utifrån förståelsen. Genom förståelsen kan vi sedan plocka fram vad

som sagts och vad som ansetts med samtalet (ibid.).

Den information som kan framträda ur ett samtal med den individuella personen kan ligga till

grund och hjälpa vid kommande interaktioner med andra människor. Informationen som

erhålls kan medverka till och förbättra förutsättningarna för att man på ett enklare sätt kan

skaffa sig ytterligare information och kunskap om dessa individer. Vid sammanställandet av

alla olika individers samtal kan man sedan finna mönster som gör det möjligt att dra allmänna

slutsatser som avser hela gruppen (Sjöström, 1994, ref. i Jönsson 2007).

Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en
del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. En bibeltext kan
sålunda endast förstås om den sätts i samband med hela Bibeln. Omvänt består
ju helheten av delar, kan därför endast förstås ur dessa. Vi står alltså inför en
cirkel, den s k hermeneutiska cirkeln: delen kan endast förstås ur helheten och
helheten endast ur delarna. (Alversson & Sköldberg, 1994, s. 115)

Den hermeneutiska cirkeln är ett känt fenomen inom hermeneutiken och syftar till många

forskares syn på metoden som helhet. Svårigheten med denna syn på analysprocessen är att

den i vissa fall kan uppfattas som ”en oriktig eller ond cirkel”, (Åkerman, 1986, s. 28).

Processen kan uppfattas som opåverkbar och utan möjlighet för vidareutveckling (Åkerman,

1986).

Alversson och Sköldberg (1994) menar precis som Åkerberg (1986) att det finns en

problematik med den hermeneutiska cirkeln. Genom att försöka förstå delarna genom

helheten och helheten genom delarna går informationen och förståelsen endast runt utan

vidare framgång. Motsägelsen med att inte komma vidare utan genom att som i en cirkel

komma tillbaka tillutgångspunkten, har istället lösts genom att förvandla cirkeln till en spiral,

den hermeneutiska spiralen. Där kan ny information göra det lättare att bygga ytterligare och

komma vidare processen.
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Vid den hermeneutiska spiralen är tanken att den istället utgår från en punkt, en del, för att

sedan sätta den i relation till helheten och utifrån den nya informationen återigen försöka sig

på att förstå den ursprungliga delen. Fokus växlar mellan del och helhet och en vidare

förståelse skaffas på så sätt. I och med denna metod vinns en djupare förståelse för både del

och helhet samtidigt och kan hela tiden komma framåt i processen (Alversson & Sköldberg,

1994).

Det går att urskilja sju olika steg inom den hermeneutiska tolkningen och Kvale (1997)

beskriver dem som olika principer.

• Princip ett utgår från den hermeneutiska cirkeln där tolkas delarna utifrån helheten

och sedan helheten utifrån delarna. Kvale (1997) menar dock i motsats till Åkerman

(1986) att cirkeln inte bör uppfattas som en ond cirkel utan mer som en skapande

cirkel, en spiral där ny information hela tiden lägger grunden för ytterligare tolkning

och djupare förståelse.

• Den andra principen benämner begreppet ”god gestalt”, (Kvale, 1997, s.51) och

menar att tolkningen avslutas när den nåtts. God gestalt syftar på ett inre kontext

funnet inom texten som inte kan uppfattas som motsägelsefullt, utan där tydliga

mönster framgår.

• En tredje princip syftar till där intervjuns enskilde kommentarer stäms av mot

intervjun som helhet. Om möjligt kan uttalandena även stämmas av mot tidigare

yttranden av samma intervjuperson. Här finns en möjlighet till att vidareutveckla

personens åsikter.

• Princip fyra handlar om textens autonomi, textens självständighet. Detta betyder att

texten kan komma att tolkas utifrån vad som har sagts om ett visst tema eller diskurs.

Det viktigaste inom den här principen är att ”fördjupa och vidga den autonoma

meningen i den intervjuades uttalanden” (Kvale, 1997, s.51).

• Den femte principen är synnerligen viktig just för intervjuaren. Den handlar om

vikten att ha kunskap inom det område man behandlar i intervjun för att enklare

kunna finna förståelse.

• En sjätte princip handlar om att alla tolkningar av texter, vilka de än må vara, inte är

opartiska. Den förförståelse vi som undersökare har med oss in i tolkningsprocessen

kommer också påverka vad vi får ut av texten, hur vi tolkar det vi får fram. Det
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viktigaste här är att vara medveten om problematiken och i så stor utsträckning som

möjligt bortse från de egna åsikterna och uppfattningar.

• Den sjunde och sista principen menar att ”varje tolkning innebär förnyelse och

kreativitet”, (Kvale, 1997, s.52). Författaren anser att förståelsen av det vi tolkar

bidrar till ytterligare funderingar och en djupare och vidare mening i texten.
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5. METOD

För att på bästa sätt få in det material ansågs en kvalitativ undersökningsmetod vara

lämpligast för undersökningen. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden

som ”en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur

undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till

andra ur ett eget perspektiv och med egna ord” (s. 70).

5.1 Val av metod

Syftet med examensarbete är, att genom idrottslärare på grundskolans senare del, komma

fram till hur de arbetar med elever som inte väljer att delta på idrottslektionen. För att kunna

besvara syftet användes ett mindre antal djupgående intervjuer. Detta innebär att

informationssökandet sker på djupet och för att på bästa sätt få så detaljerade och djupgående

svar på frågorna som möjligt, användes en kvalitativ undersökningsmetod. Denna metod

kommer förhoppningsvis att ge oss en helhetsbild som kommer att göra det möjligt att förstå

de intervjuade lärarnas sätt att arbeta med elever som inte väljer att delta på idrottslektionerna.

Det kommer att ta reda på deras förkunskaper, målsättningar samt planeringar med mera för

att se hur de går tillväga när de engagerar inaktiva elever (Johansson & Svedner, 2004).

Avsikten är att få så uttömmande svar som möjligt i intervjuerna och behandlar lärarens roll

att vilja aktivera eleven som inte är aktiv på idrottslektionerna. Genom kvalitativa intervjuer

fås en djupare och allsidigare bild av hur läraren jobbar med dessa elever. Kvalitativa

intervjuer innebär bland annat att djupintervjuer görs med hjälp av en intervjuguide och en

sådan består av ett flertal frågor inom det ämne som valts ut samt att samtliga intervjuobjekt

får samma frågor (Roos, 1984). Backman (1998) förklarar den kvalitativa metoden med att

den inte resulterar i siffror och tal som den kvantitativa gör; utan menar att den kvalitativa

omfattar i mer verbala formuleringar som skrivna eller talade åsikter.

Själva intervjufrågorna är en standardiserad intervjuguide med öppna svar där frågorna och

ordningen på hur frågorna skall ställas skrivs ut i förväg. Enligt Roos (1984) kommer denna

metod göra det lättare att analysera och jämföra svaren som intervjuaren får från respektive

respondent. Intervjupersonernas insamlade svar är deras individuella yttrande, tankar och
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inblickar i det valda ämnet då de besvarar dessa frågor. Vad forskaren söker med den

kvalitativa intervjun är att få så innehållsrika svar så möjligt.

5.2 Intervjupersoner

För att få fram den informationen som behövs för undersökningen har valet varit att intervjua

tio lärare i ämnet Idrott och hälsa, varav två pilotintervjuer, i en kommun i södra Sverige.

Rundringningen behandlade lärare på grundskolans senare år, 7-9. De som ställde upp på

intervjuer var tre manliga och fem kvinnliga och var i åldrarna 28 till och med 57.

Eftersom vi båda har varit ute och vikarierat en del i kommunen där vår undersökning

gjordes, så kände vi till några av idrottslärarna där.  Dessa lärare ringdes upp samt ett fåtal

andra för att fråga om de ville ställa upp på en intervju. Vi ringde runt till sju olika skolor och

av de elva personer som samtalades med var det tio personer som var positiva till att

medverka i studien. Urvalet blev slumpmässigt eftersom de skolor vi först kom fram till och

fick prata med idrottslärarna också var de som sedan medverkade. Det var några skolor där

idrottsläraren aldrig gick att få tag på och när tio stycken idrottslärare var villiga att ställa upp

på en intervju avbröts rundringningen. Dessutom fanns två intervjupersoner i beredskap ifall

någon skulle hoppa av på vägen.

Det skulle vara mindre bra var om intervjupersonen inte kände sig trygg i själva ämnet och

om vår förberedda intervju skulle innehålla frågor som intervjupersonen inte skulle kunna

svara på (Repstad, 1988).

5.3 Procedur

Vid rundringningen presenterade vi oss vid namn och redogjorde för vår utbildning och

bakgrunden till studien, samt talade om vad vårt examensarbete skulle handla om. En

förklaring till varför vi just sökte honom eller henne för intervju gavs samt vad det var för

lärare som sökte till vår undersökning. Datum och plats för själva intervjutillfället bestämdes

efter deras medgivande till intervjun.

När det var dags för själva intervjuerna mötte respektive intervjuperson upp på deras skola.

Alla intervjuer hölls i anslutning till den skola de jobbade på. Tre av intervjupersonerna valde

att sitta i anslutning till idrottshallen medan resterande möttes upp vid lärarrummet. För att
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intervjupersonen skulle känna sig så trygg och neutral som möjligt valde de själva plats och

rum för intervjun (Repstad, 1988).

Innan intervjuerna påbörjades berättade vi för intervjupersonerna att alla uppgifter var

konfidentiella. Där klargjordes tydligt för dem att varken den skola de jobbade på eller deras

namn kommer att nämnas i vårt arbete. Vidare berättades även för dem att intervjuerna

kommer att spelas in på band och att de fick avbryta själva intervjun när de ville (Backman,

1998).

När frågorna ställdes fick intervjupersonen svara fritt utifrån sina egna tankar och åsikter utan

att vi la oss i. De gånger intervjupersonen gled ifrån det som söktes, ställdes följdfrågor för att

återigen komma in på rätt spår. Den kvalitativa intervjun innebär bland annat att

intervjupersonen skall ge sina personliga svar och komma fram till sina personliga

arbetsvägar för hur de jobbar med sina elever. Vi som intervjuare skall inte leda dem till

svaren eller påverka intervjun, utan vill att de själva skall komma fram till det (Johansson &

Svedner, 2004).

Vid samtalet med våra intervjupersoner användes en diktafon. Varje intervjuperson

tillfrågades om tillstånd att spela in intervjun och intervjupersonerna försäkrades om att ingen

annan än vi två som forskar i ämnet kommer att lyssna på det inspelade samt att intervjun på

banden kommer att förstöras efter att intervjun har transkriberats (Johansson & Svedner,

2004). Fördelen med att spela in intervjun på band är att intervjuaren kan koncentrera sig på

vad intervjupersonen säger och slipper därmed ägna tid åt att skriva. Med denna metod menar

Repstad (1988) att forskaren kan lägga engagemanget och fokus på respondenten för att

riktigt komma fram till den information som söktes hos intervjupersonerna. En bättre kontakt

med intervjupersonen skapas vilket även kan ge tillfälle för att observera icke-verbala

beteenden, så som gester och ansiktsutryck. Vissa svar kan ses via dessa beteenden vilket kan

leda till att även en uppföljningsfråga ställs för att få ytterligare förklaringar.

Fem skolor besöktes och vid ett av dessa möten var två idrottslärare inbokade samtidigt. Här

användes två diktafoner på grund av att intervjuerna skedde på varsitt håll på skolan.

Intervjuerna skedde enskilt för att de inte skulle påverka varandra samt att de själva skulle få

tänka fritt och inte bli influeras av någon annan. Detta var vid det andra tillfället som vi båda

inte närvarande vid intervjuerna. Det första tillfället var när pilotintervjuerna genomfördes
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eftersom samtalen då skedde var för sig, samt en tredje gång när en av oss var tvungen att

jobba och inte kunde komma ifrån. Då båda undersökare satt med och intervjuade, var det en

som ställde frågorna och förde samtalet med intervjupersonen medan den andre satt bredvid

och observerade. När alla frågor hade ställts tillfrågades observatören om det var något som

behövde tilläggas eller om det var några övriga frågor, så att även denna fick en chans att yttra

sig i samtalet och ställa eventuella kompletterande frågor

5.4 Material

Våra två första intervjuer gjordes som pilotintervjuer. Där användes en manlig och en

kvinnlig intervjuperson. Pilotintervjuer gjordes med avsikt att ta reda på om våra frågor ledde

till de svar som söktes för vårt arbete samt att få lite erfarenhet och självförtroende inför

kommande intervjuer (Kvale, 1997). Vi märkte att den information som söktes för vår studie

inte framkom genom våra två pilotintervjuer. Därför satte vi oss och genomförde en del

ändringar i vår intervjuguide. Båda våra två pilotintervjuer pratade om hela gruppen medan

studien mer syftar till den enskilde individen. Vi ville få fram hur lärarna i ämnet idrott och

hälsa arbetade med individen som inte är aktiv på lektionerna. Via pilotintervjuerna och ett

handledningstillfälle med vår handledare ändrade vi på våra frågor för att komma fram till det

som söktes. Frågorna omformulerades på så sätt att fokus lades på den enskilda individen

istället för på den stora massan. Syftet med intervjun blev därmed klarare och vi fick fram den

information som söktes vid de andra intervjutillfällena.

Vi har använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1) när vi intervjuat våra intervjupersoner. De

kvalitativa intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer, där intervjupersonen

fritt fick tala utifrån våra frågor. Den semistrukturerade intervjumodellen kan definieras som

ett samtal med till viss del strukturerade ämnen och frågor. Vi fick här en öppen och levande

intervju där det gavs möjlighet till följdfrågor (Denscombe 2000). I intervjuguiden har vi

använt oss av frågor som behandlar själva idrottsundervisningen. Som grund för våra frågor

ligger Jönssons (2007) examensarbete där hon tar upp varför eleven väljer att inte delta i

idrottsundervisningen. Vi vill bygga vidare på denna forskning och se vad läraren gör för att

motivera dessa elever.  Jönssons studie är ur elevens perspektiv om vilka bevekelsegrunder

eleverna har för att inte delta i idrottsundervisningen medan vi vill fokusera på pedagogens

sätt att se på detta problem: hur undervisaren arbetar med dessa elever och varför denne tror

att inte eleven deltar i idrottsundervisningen. Frågorna handlar om mobbning, utanförskap,

hur läraren arbetar med dessa elever, vad han eller hon har för lösningar, om läraren ifråga
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söker upp eleven, ändringar i planeringar, ekonomi, betyg, stöd av anhöriga, rektorer eller

andra lärare.

Som inledande fråga, frågar vi efter vad läraren har för kön, vilken ålder och hur många år

han eller hon har varit verksam i yrket. Här kan vi senare komma fram till om det finns någon

skillnad på hur de arbetar med dessa elever och om ålder eller kön samt år i yrket spelar

någon roll för hur de arbetar i skolan med omotiverade elever. Efter den inledande frågan

kommer nu mer konkreta frågor om hur läraren motiverar ointresserade elever, om läraren

upplever dessa elever som ett stort problem, vilka lösningar de kommer fram till tillsammans

och vad skälet till att inte delta i idrottsundervisningen är. Här kommer vi in på vad läraren

tror att det är som får eleven att inte delta och vad det är för faktorer som kanske påverkar

detta. Vad gör lärare idag för att motivera dessa elever, på vilket sätt jobbar de och hur

motiverar läraren en sådan elev? Sätter de sig ner ihop för att komma fram till någon lösning?

Frågorna sex, sju och åtta handlar mer om hur läraren går tillväga för att få med de

omotiverade eleverna och om det ligger på dennes ansvar. Här vill vi se om läraren i ämnet

idrott och hälsa söker upp eleven som inte deltar eller dyker upp på undervisningen. På vilket

sätt de söker upp eleven och vi vill få fram om det ligger på lärares eller elevens ansvar att

eleven ska delta. Här kommer det vara intressant att dra paralleller mellan de olika skolor vi

använt oss av och se vilket ansvar läraren tar eller om det anses ligga hos eleven. En av

frågorna handlar också om hur mycket idrottsläraren väljer att ändra i sin undervisning. Om

de har någon planering och hur mycket de är beredda att ändra i sin planering för att få med

de elever som inte väljer att vara aktiva. Är de villiga att ändra eller inte eller ligger hela

ansvaret hos eleven?

Nästa fråga går in på om läraren känner att bristen på olika resurser kan vara ett hinder för att

kunna motivera de elever som inte väljer att delta? Kan det behövas mer pedagoger eller

resurslärare för att få med de eleverna? Räcker ekonomin till om klassen skulle vilja åka iväg

på några andra aktiviteter för att få med de omtalade eleverna? Görs det något för att det ska

komma in andra aktiviteter? Köps det in rätt material och har skolan ett bra utbud?

I frågorna 10 och 11 går vi in på betygen och tar upp vad läroplanen säger samt om eleven

kan påverkas av att betyget i Idrott och hälsa kan räknas bort i gymnasiet. Intressant här att se

om läraren är påläst och se vad de har för olika krav gällande betygen och hur de arbetar
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utifrån dessa. Tror läraren att eleverna är medvetna om att betyget senare kan räknas bort och

om det påverkar deras situation nu i grundskolans senare år?

Näst sista frågan av 13 är om läraren känner att den får stöd av andra vuxna när det gäller

elever som inte deltar i ämnet idrott och hälsa. Vad gör rektorn, samarbetar läraren med andra

lärare när det gäller idrott och hälsa och tar läraren kontakt med elevens föräldrar och vilken

relation har de?

Sista frågan är mer om läraren har något mer att tillägga om vad som skulle kunnas göras för

dessa elever. Här ges läraren en möjlighet att tillägga något utöver det vi frågat och även om

det skulle vara något vi inte tagit upp som skulle kunna vara relevant för vår undersökning.

Frågorna är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar som handlar om hur och på vilket

sätt idrottsläraren motiverar elever som inte väljer att delta och varför det är så viktigt att

motivera dessa elever. För att se vad det är som ligger till grund för vad lärarna i grundskolans

senare år nyttjar för metoder för att på bästa sätt hjälpa och aktivera dessa elever utgår vi ifrån

frågorna i vår intervjuguide från detta ämne.

5.5 Databehandling

Åtta utsågs till att vara intervjupersoner i undersökningen för att stärka validiteten på de

svarsdata vi samlade in och samtliga samtal genomfördes med endast en lärare i taget för att

få fram just dennes synpunkter. Med de data som har inhämtas från våra informanter har en

diktafon använts för att spela in konversationen vilket även gör det lättare att transkribera

samtalet. Respondenternas uttalanden har skrivits ned ord för ord som sedan har analyserats.

Den databehandling som använts vid analyserandet av samtalen utgår från hermeneutiken där

man vid tolkningen utgår från texten som helhet för att kunna förstå dess olika delar och vise

versa (Kvale, 1997). Genom att jämföra samtalets olika delar bildas ny kunskap som för

undersökningen framåt till ny förståelse. Texten har lästs på det sätt som den har

transkriberats för att hitta enskildheter som senare använts för att sorteras i olika kategorier

baserat på likheter dessa emellan. Texterna har lästs igenom noggrant flera gånger, vidare har

värdefulla och markanta ord och stycken markerats och diskuterats för att finna gemensamma

nämnare. Dessa kunde sedan slås samman till olika grupper som gav en djupare förståelse

vilket också gjorde det lättare att överskåda.
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5.6 Etisktförhållningssätt

Den målgrupp av lärare som vi vände oss till arbetar på grundskolans senare år, 7-9.

Kontakten med respektive lärare skedde via rundringning och vi beskrev vilka vi var och

varför vi ringde just dem. Precis som Backman (1998) påvisar lämpligt, så klargjorde vi för

intervjupersonerna att samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att vi som

skriver arbetet kommer att vara de enda personerna som känner till vilka informanterna är.

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Vi redogjorde därför också att varken skola

eller stad kommer att finnas med i arbetet. Innan själva intervjuerna fick vi lärarnas samtycke

om att använda en bandspelare och spela in det som sades.  De fick också klart för sig att de

när som helst kunde avbryta intervjun samt att de inte behövde svara på några frågor om de

kände att de inte kunde och av någon anledning inte ville besvara (Johansson & Svedner,

2004).
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6. RESULTAT

Under resultatdelen presenteras de olika data vi har fått fram under våra intervjuer med

idrottslärarna. Vi har valt att delvis presentera frågorna och sedan skriva vad de olika

pedagogernas svar om de olika frågorna var. För att göra det extra tydligt så har vi valt att

skriva ett I för intervjuaren och ett P för pedagogen. Där något har namngivits, antingen skola

eller person så har vi valt att skriva just (skola) eller (namn) så att ingen ska känna att de kan

bli igenkända i arbetet. Då det har varit paus i samtalet, till exempel en tankepaus har vi

redovisat det genom att skriva … och om något har varit irrelevant och därför plockats bort

markeras det med /…/.

6.1 Lärarnas ålder, kön och verksamma år i yrket.

De lärare som intervjuades var fem kvinnor samt tre män och deras ålder låg mellan 27 och 57

år. Deras verksamma år i yrket varierade mellan 1,5 – 30 år.

6.2 Hur motiverar lärare i Idrott och hälsa sina elever?

Samtliga pedagoger är överens om att det är den verkliga utmaningen i yrket. Många av dem

menar att det är näst intill omöjligt när eleverna väl har bestämt sig för att inte var med, men

att det första steget är att försöka få dem till idrottshallen där de får byta om. Samtal lärare-

elever emellan är det svar som de flesta pedagogerna uppger på den här frågan samt att

flertalet av dem även samspråkar med elevernas föräldrar om hjälp i att motivera eleverna.

P3- Det är inte så himla lätta att motivera dem om de har bestämt sig. /…/ man

får alltså, det är bara att man pratar om det /…/ pratar om varför det är viktigt

med idrott, varför det är viktigt att de är med.

�

P2- Märker man att det är dåligt/svagt intresse så försöker jag ju prata enskilt

med dem å hitta anledningen.
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6.2.1 Vid obehag som mobbing eller kroppsliga anledningar

Pedagogerna menar att om eleverna visar obehag inför undervisningen på grund av att de inte

vill byta om tillsammans med andra; så har samtliga svarat att det inte ser detta som ett större

problem. Just ombytessituationen löses genom att eleverna erbjuds ett enskilt

omklädningsrum eller möjligheten att byta om före eller efter alla andra. Möjligheten att byta

om hemma sågs också som ett alternativ hos vissa av pedagogerna. Självklart såg de

mobbning som ett allvarligt problem även om samtliga lärare upplevde att de inte hade det på

idrotten, men visade på ett sätt att förebygga det var att försöka vistas lite i

omklädningsrummet hos framförallt killarna.

P2- Sen försöker vi ju ändå va mycket i omklädningsrummet, det är ju där det kan

hända.

Ingen av pedagogerna upplevde motivationsbrist hos eleverna relaterat till kulturella

skillnader som något problem. Däremot sågs just simningen som ett problem hos vissa av

lärarna. I en del kulturer anses inte simkunnighet som någonting viktigt samt att man inte vill

att flickorna ska visa upp sin kropp i en baddräkt. Här krockar den svenska skolans

läroplansmål med deras kulturella syn på just simkunnighet.

P3- Men däremot vid simningen så var det en tjej som inte fick för sina föräldrar,

simma, som inte simmade på hela högstadiet då. Och då kunde jag ju inte heller

sätta betyg på henne i och med att man klara alla godkäntmålen. /…/ och hon var

en sån tjej som, var trogen sin kultur och följde vad mamma och pappa sa. För

sen har jag en tjej som är i samma situation, men då tar kompisen med sej kläder,

så det vet inte mamma och pappa om det.

6.3 Lärarnas upplevelser av omotiverade elever.

Antalet omotiverade elever varierade mellan de olika skolorna från cirka 1-10 %, men de

flesta av lärarna såg egentligen inte något större problem i antalet omotiverade elever. Flera

av dem ansåg att andelen inaktiva var försvinnande liten i jämförelse med hur många elever

de hade överlag.
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P5- Nä, faktiskt inte./…/ du kan ju ha omotiverade elever/…/ som kanske inte vill

hoppa längdhopp eller vad det nu än må vara. Att de tycker att det är tråkigt å så

men det är ju en helt annan fråga.

�

P7- Nä, jag tycker inte att det är något stort problem…det finns ju en och annan…

Medan vissa faktiskt uppfattade inaktiva elever som ett problem.

P8- Ja, det är ju alltid ett problem, för får man inte med alla elever så är det ju ett

misslyckande, det är helt klart.

�

P4- Men visst sjutton, lyckan hade ju vart gjord om man hade kunnat motivera

dem till att vara med. /…/ kan jag nå dem. För det är ju en utmaning. Jättestor

utmaning.

Samtidigt berättade flertalet av pedagogerna att de såg det som en utmaning att motivera just

dessa elever till att delta i undervisningen.

P4- Men det är ju bara för att man känner att man har ett ansvar för att de ska

vara med, man vill ha med dem i gemenskapen, man vill att de ska förstå att det

liksom är en, det är en hälsofråga för framtiden också. /…/ Framförallt så är det

ju det det handlar om.

Några av lärarna ansåg dock att de ville lägga ner mer tid på de elever som faktiskt

medverkade under idrottslektionerna och kände att deras energi behövdes här i större

uträckning.

P3- Ibland så känner jag att kanske ska man lägga energi på dem som ändå är

där ibland. Om man bryr sig för mycket så tar det ju mycket energi. Sen vill man

ju bry sig om de ändå så det försöker man ju men ibland så tänker jag att nu får

jag strunta i att de är med för att de får ju inte förstöra för dem som inte är med.

Att man blir på dåligt humör när man går in för att det har kommit två stycken
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som inte ska vara med, så där gäller det att inte förstöra för de andra som är

med…

Flertalet av de omotiverade eleverna uppfattas inte som ett problem då de inte gör så stort

väsen av sig. Lärarna märker inte av dem på samma sätt som vissa andra, till exempel

utåtagerande elever.

P2- Nää, alltså kommer de dit och man märker att de är med för att inte vara med

utan bara sabotera och prata och stör genomgångar och instruktioner och så då

blir det ett problem men det flesta som inte är motiverade alltså inte vill vara med

de håller rätt låg profil ändå.

6.4 Konkreta lösningar som används för att motivera eleverna

För att få eleven som inte är motiverad att delta i undervisningen försöker lärare och elev

komma fram till vissa specifika lösningar. Många utav lärarna anser dock att det inte spelar

någon större roll vad som erbjuds utan menar att eleverna redan bestämt sig för att inte vara

med.

P7- men en del har bestämt sig, omotiverade sedan tidigare, att det är svårt

att…att helt enkelt ändra dem på något sätt.

�

P7- En del gör sina val och de har redan bestämt sig att de inte ska vara med och

så vidare /…/ jag har bjudit till att ändra så att de som nu inte väljer att vara med

att ha möjlighet att  /…/ vara med nu då efter jag gjort förändringen. Men det

väljer fortfarande inte att komma, men nu kan jag peka på att jag har bjudit till.

�

P4- Och om det handlar om det här med att man absolut inte vill bara, för att

man inte har lust, finns inte. Så vete sjutton om man kommer fram till konkreta

lösningar.

Om det mer handlar om olika moment som eleven upplever sig inte klara av så menar fler av

pedagogerna att de lägger ner extra tid och energi på just dessa elever. Vissa moment tränas

även på i mindre grupper.
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P5- Andra saker kan ju vara då att det uppdagas att en elev inte kan cykla, nä, då

får vi försöka hitta en tid då när vi kan lära den /…/ Så där får man kanske hitta

en specialtid. Och det kan ju vara timme efter skoltid, eller nått hål…

�

P1- det kan ju vara för att de inte är simkunniga då och då försöker vi få dem på

simskola /…/ som inte simmade på simstadion för att de inte kunde och kände sig

utpekade där så klart. De gör det i liten grupp istället.

Att ge elev eget utrymme för egenträning är ett annat sätt.

P2- om man vet att det är elever som är rädda för bollar då kanske man ska sätta

de eleverna tillsammans så kan att de kanske får spela ihop till en början, så att

de verkligen övar upp en känsla för bollen och förtroende för bollen /…/ Sen att

de mer integreras.

Alternativa uppgifter har en del sett som en lösning för att motivera eleverna till att vara

aktiva.

P6- Det finns möjlighet att cykla på motionscykel och ha ett speciellt gymprogram

för sig själv.

�

P8- /…/ finns det alltid möjlighet när vissa spelar handboll att man kör kondition

och styrka vid sidan om.

Alternativa lösningar i form av att sitta och arbeta hos andra lärare och med andra ämnen har

även en av pedagogerna nämnt som en valmöjlighet.

P3- Är det så att det är någon som aldrig deltar så försöker man ju hitta

någonting som att de sitter på skolan istället då och jobbar med ett annat ämne.

Och ibland kan (namn) som är våran skolvärd hjälpa till och vara… att de sitter

hos honom eller så, så att jag vet att de är där och jobbar med annat.
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En av lärarna menar att möjligheten att skicka ut eleverna för att gå en promenad som annars

hade varit ett mycket lockande alternativ, faller på att ansvaret för eleverna fortfarande ligger

på den undervisande läraren.

P4- ”Ta en promenad ute under tiden. Kom tillbaka hit igen”./…/ Om jag skickar

ut dem till höger och vänster så va, så är det mitt ansvar. /…/ skulle jag gå med

dem då ut på en promenad och prata under vägen, det hade varit jättetrevligt, så

är det mitt ansvar vad som hände inne i salen. Så att man står ju hela tiden och

väger med det.

6.5 Elevernas skäl för att inte delta i undervisningen.

Lärarna listar upp flera olika orsaker för vilka anledningar som eleverna delger dem för att

inte vara med på idrottsundervisningen. De kan i stora drag delas upp i tre grupper. Den ena

refererar mer till att något är jobbigt, den andra gruppen är mer relaterad till att de som

erbjuds är tråkigt eller inte så viktigt medan den tredje gruppen syftar mer på deras

hemförhållanden och hemmets syn på idrottsundervisningen.

P7- ointresse, lathet och taskiga hemförhållande. Alltså trasiga elever som inte

har en stabil vardag runtomkring hemma. De har inte koll på /…/ när man har

idrott /…/ då måste man ha med kläder. /…/ Det är ju lätt att bara skita i det här,

en del får ju bara kämpa för att hålla sig över vattenytan i allting annat.

�

P8- Att man känner sig obekväm. Och det kan ju vara att man har en negativ

erfarenhet eller man har föräldrar som inte tycker det är så viktigt med idrott.

�

P5- …att man tycker att det är jobbigt att duscha, alltså det här med ombyten.

/…/ lättja /…/ man orkar alltså inte…

�

P4- Orkar inte. Lättja. Har ingen lust. ”Måste jag det”!?
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6.6 Lärarnas kontakt med eleverna

Samtliga lärare sa att de tog kontakt med den elev som inte dyker upp på idrotten på ett eller

annat sätt. Vissa sökte upp dem för att prata med dem medan andra tog chansen att

konfrontera eleven om dennes frånvaro när de någon gång under dagen ”sprang på eleven”.

En del av lärarna vände sig i första hand till klassföreståndare eller mentor, som i sin tur tog

kontakt med eleven. Pedagogerna menade att de förde en noggrann logg över elevernas

frånvaro men att de då eleven uteblev endast vid nått enstaka tillfälle inte tog så allvarligt på

det. Dessutom menar pedagogerna att en personlig relation till varje elev underlättar vid dessa

lärar- elevsamtal.

P2- En personlig kontakt är ju A och O, tycker jag.

�

P7- jag gör inte det varje gång kan jag säga. Man för ju alltid in närvaro och

elever som inte närvarar som jag vet ”skobbar” /…/ söker inte jag upp efter

lektion eller på någon håltimme. /…/ Jag för in att de har liksom skolkat eller inte

varit närvarande på lektionen./…/ men man tar ju kontakt då antingen via /…/

mentor eller så springer man ju på eleven. Och då tar jag det alltid. Och det gör

vi, kan jag säga.

�

P2- Alltid. Försöker prata med dem, med deras mentor eller klassföreståndare.

Och det sista är då föräldrarna också. Det tycker jag nästan är det viktigaste, att

man verkligen är på eleverna ”kom nu på lektionen”/…/.

6.7 Vem bär ansvaret för att eleverna deltar i undervisningen?

Att ansvara för att eleverna kommer till lektionen visade sig vara en fråga med lite blandade

svar. De flesta tyckte i och för sig att mycket av ansvaret låg på dem men att ansvaret delades

med både mentor, skolledning, rektorer och föräldrar. En del åberopar skolplikten och det

yttersta ansvaret som undervisande lärare. Medan andra lägger över lite av ansvaret och

skyller inaktiviteten bland eleverna på tidigare skolgång där läraren inte lyckats motivera

dem.  Endast två av lärarna tycker att ansvaret bör delas med eleverna, att eleverna är gamla

nog att ta ansvar för kläder och så vidare.
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P5- Ja, det tycker jag faktiskt. /…/ eftersom vi har, det är ju inte en frivillig

skolform. /…/ i tjänsten finns det ju en viss skyldighet att, vi måste ju försöka

inspirera och entusiasmera /…/ Att man måste hitta vägen i till varje elev.

�

P2- Men visst ligger det på mitt ansvar att hitta aktiviteter och innehåll i

lektionerna som gör det roligt, att de vill komma till mig. Men inte hela ansvaret,

det kan jag inte tycka. Mycket hemifrån och tidigare erfarenheter som de har med

sig.

�

P3- Ja, vi har ju skolplikt. /…/ det ligger ju på ens ansvar /…/ Alltså man måste ju

bolla över det på föräldrarna, det är ju deras barn, det måste ju också hjälpa till.

Och barnen /…/ att komma ihåg kläder ska de definitivt ha ansvar själva. Så pass

stora är det ju så att de ska klara det.

�

P7- … både och, jag har ju ett stort ansvar för att motivera eleverna så att de

tycker det är kul att vara med. Det är en av de viktigaste delarna tycker jag som

lärare, att ha elever så att dom trivs på lektionerna att dom tycker det är kul …

Men de har ju skolplikt och föräldradelen är också viktig att dom ser till att

eleverna kommer på lektionerna. /…/ Sen gäller det som lärare att motivera dom

genom att bedriva en bra undervisning så man får eleverna att tycka att det är

intressant å så…

6.8  Pedagogernas ändringar i planeringen för att motivera eleverna

Att genomföra förändringar av planeringen för att försöka möta elevernas intresse är något

som de flesta inte vill ställa upp på fullt ut. De menar att man snarare planerar utifrån vilka

klasser man ska undervisa i och hur dessa klasser fungerar, samt vilka elever som ingår i

gruppen. Vissa pedagoger genomför ändringar för eleverna beroende på vilket betyg de är ute

efter. Elever som strävar efter betyg högre än godkänt tvingas genomföra fler moment än de

elever som nöjer sig med betyget G.
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P8- Och sen har ju vissa grundsaker, tex. att, vi har ju en runda här,

konditionsmässigt och den ska man klara på 25 min. Att jag har en sån här bas

/…/ Man är med på nått bollspel, man är med på styrka och kondition och

badminton och bordtennis spelar de alltid nästan. Det är inget problem. Men

redskapsgymnastiken behöver man inte vara med på i 8:an och 9:an om man

satsar på G tex., det tar jag bort för dem. Det måste VG och MVG göra. Annars,

nä G behöver inte det. Så det kan de plocka bort.

Ingen av pedagogerna är beredda att ändra hela sin lektionsplanering efter en eller ett par

elevers intresse utan menar att de håller fast vid sin grovplanering. Dock är de samtidigt

villiga och genomföra mindre förändringar för att möta den enskilde individens intresse.

Dessa mindre förändringar sker mer eller mindre dagligen. Här är de eniga om att vissa

alternativa aktiviteter ibland kan vara nödvändiga för att få alla elever aktiva men att

genomföra större förändringar ”direkt här och nu” ansåg flera av lärarna kunde vara

förödande för den fortsatta idrottsundervisningen.

P5- …man kan väl säga att planeringen ligger väl fast i själva aktiviteterna. Där

viker jag aldrig ner mig. Så att en elev kan ungefär ställa ett ultimatum. ”Spelar

vi basket idag så är jag inte med men spelar vi fotboll så är jag med.”

�

P7- Man kan alltid göra korrigeringar eller förändringar för att få med den där

sista, men du kan aldrig få alla att vara med hur krasst det än låter. Och man kan

inte rädda hela världen.

�

P6- Det är ju att ändra till en viss gräns. Det går ju även att anpassa till de

eleverna. Att de gör på sitt sätt fast tillsammans med de andra.

�

P8- Jag är beredd att ändra mycket. Alltså, det är viktigt tycker jag att dom skall

uppleva glädje, alltså tycka det är kul med idrotten. Alltså när dom slutar, och jag

menar, jag har aldrig varit ovän med någon elev som aldrig fått betyg. Utan dom

skall ha en positiv bild av idrotten, att det skall vara något kul.
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6.9  Bristen på pedagoger, ekonomi och material

Att bristen på resurser av olika slag skulle utgöra ett hinder i undervisningen var de flesta

lärare till en början motsträviga till. De tyckte att de hade vad de behövde i material samt att

det nog inte skulle spela någon roll i undervisningen om de hade varit fler vuxna under

lektionerna. Även ekonomin var de överlag nöjda med.

P7- Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte vi har brist på varken material,

ekonomi eller pedagoger.

�

P5- Alltså jag upplever inte det, att ja direkt /…/ saknar det just nu, här är mitt

jobb så.

Endast en lärare tyckte att hon definitivt såg det som ett hinder i undervisningen.

P6- Ja, det är det. Det skulle behövas fler speciallärare som det är.

Andra tycker att det kanske skulle vara bra att ha någon mer vuxen bland eleverna som kunde

hjälpa till och pusha och instruera men att de inte såg det som ett hinder utan mer som en

bonus om det hade funnits.

P1- Jag kan tycka så här, jag skulle vilja ha fler människor ibland runt omkring

mig för jag når inte. Jag hinner inte med.

�

P3- Sen är klart att en del elever behöver ha nån hela tiden som pushar på dem

och är med dem. Så det skulle i så fall vara pedagoger.

Men efter ett par minuters betänketid tyckte nog flertalet av lärarna att det nog skulle kunna

bli bättre på de flesta områdena. Många önskade fler eller större hallar, medan andra såg att

ytterligare mindre utrymmen/lokaler skulle kunna vara till hjälp då eleverna ville arbeta mer

självständigt på egen hand.
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P4- Absolut! Framförallt vad det gäller utrymmen. /…/ jag har ju tjejer som, som

vill dansa, sätta ihop danser och sånt. /…/ Då har vi omklädningsrummet och så

gäller det att få tag på en cd och hitta kontakter, så det finns

liksom…utrymmesskäl är det.

Bland skolor som ligger lite utanför staden kan ekonomin komma att spela en större roll.

P2- Ja, alltså just på denna skola så är det ju så vi kan ju inte kanske hyra in oss

eller åka till nått gym eller gå på Friskis och svettis /…/ för vi har ju hela tiden

transportsträckorna att tänka på, ekonomi och så ju…

6. 10 Vad säger läroplaner och betygskriterier om närvaron?

Läroplanen är mycket tydlig i huruvida betyg kan baseras på elevens närvaro eller inte.

Betygen ska baseras på elevens förmåga att uppfylla de mål som finns att läsa i läroplanen

och närvaro får absolut inte ligga till grund för betygssättningen.

P4- Öh, den säger ingenting. Man får inte betygsätta dem på deras närvaro eller

frånvaro utan du ska ju betygsätta och bedöma dem utifrån de målen som finns.

Men handlar det ju också om att kunna, för att kunna uppfylla de målen så måste

de ju vara närvarande.   

�

P6- De säger ingenting. Bara eleven uppnår målen, då kan de göra det på några

få lektioner. Så kan de uppnå målen ändå. Men det står ingenting om hur mycket

frånvaro eller närvaro man ska ha. Det finns inte.

6.11 Påverkas eleverna om att slutbetyget i Idrott och hälsa kan
utelämnas?

För att kunna söka vidare till högskola eller universitet krävs inte att man har ett betyg i idrott

och hälsa A eller B. Här får man själv välja om man vill ha med betyget i ansökningen så

länge inte kursen eller programmet kräver just detta betyg.
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Om eleverna påverkades av att betyget kunde räknas bort från slutbetyget i gymnasiet vid

ansökningar till vidareutbildningar var lärarna helt oense om. Tre av lärarna trodde att de

hade en betydelse för hur eleverna resonerade inför deltagandet.

P2- Ja, det tror jag säkert. De som är omotiverade och de som har den

inställningen från början, de kan nog ha det i bakhuvudet.

�

P7- Absolut. Det är jag helt övertygad om.

Medan tre andra lärare inte kunde se att eleverna påverkades i någon utsträckning alls av att

betyget kan plockas bort från slutbetyget.

P5- Nej inte så att jag upplever det så faktiskt utan… jag har aldrig hört att nån

elev nånsin har fört en sån diskussion att ”äh, jag struntar i det, jag räknar ändå

bort det”. /…/ Nä faktiskt inte, nån sån strategiskt eller taktiskt tänkande

förekommer inte, åtminstone inte på den här skolan.

�

P1- …tror inte att det finns i tankarna än. /…/ men det är ingenting som jag har

märkt av att de diskuterar överhuvudtaget.

Två av lärarna däremot kände inte att de hade tillräckligt med kött på benen för att kunna

besvara den frågan.

6. 12 Stöd från kolleger, rektorer och föräldrar

Många av lärarna anser att idrotten på deras skola har en relativt hög status där de flesta

vuxna ser det som viktigt att eleverna ska delta i undervisningen.

P1- Aa, det är ett stort intresse för vårt ämne på denna skola. /…/ Så vi har ett

stort stöd från kollegiet här.
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�

P5- Ja, det får vi, till nästan fullt ut. Det är självklart att det finns föräldrar också

som, om jag säger så här kolleger och skolledning och nästan alla föräldrar så

får man, då är det ett jättebra stöd.

Några pedagoger kände att stödet från en del av de andra lärarna på skolan inte var så

starkt som de kanske hade hoppats på.

I – Kolleger som inte är idrottslärare?

P7- Ja, de kan man säga att man får lite mindre stöd av, det tycker jag, där är det

inte så noga med idrotten. Det är ju tråkigt, för det drar ju ner attityden

överhuvudtaget, idrottsämnets status.

�

P2- …vissa lärare har man ju jättebra stöd ifrån och de är de som tycker att det

är viktigt att röra på sig, medan andra tycker att vi kanske kastar ut bollar och

så…

Vissa lärare känner däremot att stödet och intresset från föräldrarna skulle ha kunnat vara lite

högre. De menar också att föräldrarna i de flesta fall vill väl när läraren ringer och pratar med

dem, men att det i slutändan inte blir några större förändringar i elevens aktivitet eller

beteende.

P6- Från lärare och rektorer ja, men inte från föräldrar i de allra flesta fall.

Samma pedagog förklarar vidare:

I- Ja, vad säger du när du ringer upp?

P6- Jo, jag förklarar hur det ligger till. Och oftast så är det positiva till att barnen

ska vara med, men när det väl kommer till kritan händer det inte så mycket.

�

P7- En del skyller på att de inte har kläder och sånt och då ska de lösa det. Det

har fortfarande inte hänt någonting. Äh, efter ett och ett halvt år liksom, inte köpt
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eller skaffat fram kläder. /…/ Så de, föräldrarna, känner man inte att man får stöd

för när det gäller de eleverna.

6.13 Lärarnas framtidsvisioner för ämnet

Att få in fler vuxna under lektionerna, mer tid för den enskilde eleven samt smågrupper

där man kunde utöva lite annan undervisning är några av de förslag som lärarna ser som

en möjlighet för att få igång de omotiverade eleverna.  En större föreningskontakt där

eleverna får träffa nya vuxna tror en del pedagoger skulle kunna få upp intresset hos en

del.

P2- Föreningskontakt absolut, det tror jag mycket på. /…/ fler aktiviteter och mer

variation.

�

P6- Det hade varit bra om nån annan hade kunnat vara ute och gå med dem.

�

P3 – Men om jag hade haft tid att ha en liten grupp /…/. Då hade jag kunnat ha

dem extra.

En lärare menar dessutom att tydlighet och att man som lärare är konsekvent är

ytterligare ett sätt att hjälpa dessa elever.

P5- Är man tydlig redan från början det vill säga att man tala om redan när de

kommer till skolan, man skickar med lappar hem. /…/ Man ger eleverna

information. Man är väldigt konsekvent, att till exempel om vi säger att vi har

uteperiod nu, bara för att det blåser lite och är lite kallt så är man inte inne /…/ vi

ställer inte in några aktiviteter även om det regnar utan man tar sig alltid till

målet, dit vi ska och där kommer beskedet om att det inte blir någonting. Där tror

jag, och det som jag vill säga är just de omotiverade eleverna, de är just de som

är de stora förlorarna när de här rutinerna brister.

Andra lärare känner att det inte finns så mycket mer att göra längre. De tycker att de har

provat på det mesta och att bollen nu ligger hos eleven.
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P7- Man försöker ju tillmötesgå dem så mycket det går och de får massa

möjligheter att ta igen, prova andra infallsvinklar, byta om på andra ställen,

specialidrott och vad det nu kan tänkas vara. Men de väljer ändå inte att gå och

jag tror inte man kan göra speciellt mycket mer, man kan ju inte tvinga någon.

Samma pedagog fortsätter:

P7- Jag känner nu att kommer man fram med något universellt förslag, vad man

ska göra, så är jag jätteglad och tacksam…
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7. ANALYS OCH DISKUSSION

Det övergripande syftet med undersökningen var att ta reda på hur idrottslärare arbetar för att

få med de omotiverade eleverna i undervisningen. De andra två forskningsfrågorna baserades

på varför pedagogerna arbetade med dessa elever och vidare också vilka lösningar

pedagogerna använder sig av i sina försöka till att motivera eleverna till att delta. Vi har valt

att dela upp analys- och diskussionsdelen i två delar: dessa har vi valt att kalla 7.1

Metoddiskussion och 7.2 Resultatdiskussion.

7.1 Metoddiskussion

Åtta personers tankar och åsikter är långt ifrån tillräckligt för att kunna generalisera vad

Idrott- och hälsalärarna i Sverige tycker. Dessa lärare representerar endast en liten del men

kan ändå utgöra exempel på hur tankegångarna bland pedagogerna inom ämnet går. Trots

antalet, kan vissa mönster ses bland pedagogerna och utifrån dessa kan vissa slutsatser dras.

Flertalet av lärarna är av samma åsikt och arbetar på liknade sätt för att få med de

omotiverade eleverna i undervisningen.

Pedagogernas svar har analyserats utifrån en hermeneutisk ansats. Med utgångspunkt i vad

den enskilde pedagogen svarat på frågorna har sedan dessa tankar satts i relation med hela

intervjun för att sedan på nytt återvända till utgångspunkten. Här kan den nya informationen

skapa ny förståelse vilket underlättar i arbetet att komma vidare och finna nya spår. Vid

sammanställandet av de åtta pedagogernas samtal kunde ett flertal mönster upptäckas vilket

gjorde det möjligt att dra allmänna slutsatser för gruppen som helhet.

Alla samtal har baserats på intervjuguiden och då möjligheten gavs för oss båda att närvara,

medverkade vi båda två under intervjuerna. Vidare har alla samtal genomförts på samma sätt.

Detta för att reabiliteten skulle bli så hög som möjligt. Trots antalet intervjuer är validiteten

hög i undersökningen då samtalen med idrottslärarna givit oss bra och betydelsefull

information som hjälpt oss i vår undersökning.

En av anledningarna till valet av att genomföra intervjuer med lärarna, var för att på ett lättare

sätt kunna nå fram till dem och få dem att redovisa för sina åsikter utan yttre påverkan.

Däremot kan de få hjälp med förtydliganden om det skulle vara någon fråga som de
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missuppfattat eller behövde förklaras ytterligare. Samtliga intervjuer genomfördes med endast

en pedagog åt gången, detta för att de inte skulle kunna påverkas av varandras åsikter utan

istället få tid att tänka fritt.

När intervjuerna genomfördes var det en person som intervjuade och som ställde frågor till

informanten. Detta för att vi inte skulle prata i mun på varandra men också för att rapportören

inte skulle känna sig förvirrad och osäker på vem det var som ställde frågan. Det som också

togs upp var att all information skulle behandlas konfidentiellt, detta för att personen som

intervjuades skulle känna sig trygg i sin omgivning (Backman, 1998) samt ge så korrekta och

utförliga svar som möjligt.

I början av intervjuerna ansåg några av pedagogerna i ämnet idrott och hälsa att de inte kände

till den problematik som eftersöktes. De menade att samtliga eleverna på skolan var positiva

till idrotten och motiverade att delta. Efter ytterligare några frågor visade det sig dock att även

omotiverade elever fanns på samtliga skolor, elever som till exempel var utan betyg i ämnet

av olika anledningar. Flertalet av pedagogerna målade först upp en bild av skolan att den

skulle vara näst intill problemfri vad det gällde ämnet idrott och hälsa i relation till

elevdeltagandet. Att hela sanningen inte uppdagades till en början kanske är ganska naturligt

då viljan att det ska stämma och strävan mot detta är så stark. Att skolans anseende utåt sett är

högt, är viktigt hos många anställda.

Andra känsliga ämnen som har behandlats i intervjuerna är huruvida pedagogerna ser på sina

kollegers inställning till ämnet Idrott och hälsa samt om det får någon stöttning och hjälp med

eleverna. Här kan det vara känsligt att kritisera sina kolleger eftersom det kan skada framtida

relationer dem emellan. Att inte svara korrekt på grund av att de inte vill konfronteras med

övriga på skolan kan vara ett av skälen. Dock var det endast ett fåtal av informanterna som

upplevde att idrottsstatusen var direkt låg hos sina kollegor.

7.2 Resultatdiskussion

Under detta avsnitt har vi valt att diskutera fråga för fråga utifrån vår intervjuguide. Detta gör

det lättare att följa resultaten och vår analys av dessa. Vissa frågor har vi valt att sätta samman

eftersom vi känner att dessa frågor är länkade tillsammans eller där svaren vi fått går in i
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varandra. Den första frågan som behandlar kön, ålder och verksamma år har vi valt att inte

fördjupa oss i eftersom vi inte såg några mönster i vare sig kön eller ålder och deras tänkande.

Beroende på orsaken till elevernas omotivation brukar Idrott- och hälsalärarna tillsammans

med eleverna komma fram till olika konkreta lösningar. Om problemet ligger på det

kroppsliga planet som att de upplever det som jobbigt att byta om och visa sig naken, har

lösningen varit att få ett eget omklädningsrum eller egen tid för ombyte. Visst är det viktigt att

eleverna ges möjlighet till detta så att de kan vara aktiva under idrotten men samtidigt är det

ju fel att barnen ska behöva skämmas för sin kropp. Ungdomarna blir påtrackade en viss bild

av hur kroppen ska se ut från media, en förvrängd bild (Johansson, 1998, Kihlman, 1994). Här

står pedagogerna näst intill hjälplösa och kan bara göra det bästa av situationen: att försöka

tala eleverna till rätta i frågan om att försöka trivas med den kropp de har och inte skämmas

för den.

Att förändra undervisningen för den enskilde eleven, för att få denne med i undervisningen,

var pedagogerna beredda på till en viss gräns. Flertalet av dem ansåg att det var viktigare att

eleverna deltog i idrottsundervisningen, genom någon alternativ aktivitet, än att vara var helt

inaktiv. Att eleverna ska finna en aktivitet som intresserar dem att fortsätta med fysisk

aktivitet på fritiden är en av målsättningarna för ämnet idrott och hälsa (Ekblom och Nilsson,

2000).

Det var inte antalet omotiverade elever som hos pedagogerna sågs som det stora problemet,

däremot upplevde de att den stora utmaningen var att motivera och aktivera dessa elever.

Ambitionen att motivera eleverna till att delta i idrottsundervisningen återfanns hos samtliga

pedagoger. Läraren pekar på att de elever som inte närvarar eller är inaktiva på lektionen

tycker det är jobbigt och tråkigt med idrott. Att man känner sig obekväm är en annan orsak

som vissa elever har uppgivit som orsak till att inte delta. Detta hänger i allra högsta grad ihop

med den snedvridna bild som massmedia skapat (Kihlman, 1994).

Vidare menar pedagogerna att föräldrar till vissa barn som är inaktiva eller som väljer att inte

delta, ofta har en negativ bild av idrotten i skolan och detta påverkar barnens syn på ämnets

innehåll. Många vuxna har en negativ bild av ämnet och detta påverkar omgivningen

(Annerstedt, 1990). Pedagogerna menar dessutom att flertalet av barnen lever i stökiga

hemförhållanden vilket påverkar deras dagliga rutiner. Sömn och mat blir lidande vilket är
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viktigt för att eleven skall klara av en dag i skolan. Att därtill orka vara fysiskt aktiv under

idrottslektionerna ses som en alldeles för stor utmaning för dessa elever. När ett barn inte får i

sig tillräckligt eller rätt sorts mat känner de inte heller något behov av fysisk aktivitet

(Maslow, 1970).

Raustorp (2004) menar att vinsten av fysisk aktivitet är stor. Bland annat så höjs

koncentrationsförmågan vilket bidrar till att prestationerna även i de teoretiska ämnena

förbättras. Trots detta så har antalet minuter för idrottsundervisningen minskat och barnen och

ungdomarna får i och med den nya läroplanen färre idrottslektioner i skolan. Visst finns det

dessutom negativa effekter av för mycket idrottande, bland annat skaderisken som

förslitningsskador (Johansson et al, 1998). Men detta inkluderar mest elitsatsningar och det är

inte det som är målet med skolidrotten som riktar sig mer mot motionsnivån.

Alla pedagoger tyckte att ansvaret att få eleverna motiverade låg bland annat på deras ansvar.

Däremot kände ingen av dem att de skulle belastas med hela ansvaret. Eftersom Sverige har

skolplikt och obligatorisk skolgång upp till år 9 (Skolverket, 2007) är en av skyldigheterna

som lärare att intressera eleverna så att de känner lusten för att själva vidareutvecklas. Här kan

vi bara stötta och vägleda eleverna. Hos föräldrarna som borde ha det tyngsta ansvaret för

deras barn och deras agerande kände endast fåtalet av pedagogerna ett stöd i arbetet med att

motivera dessa elever. Annerstedt (1990) menar att ett större samarbete här emellan skulle

kunna vara mycket givande.

Samtliga vuxna på skolan delar ansvaret för barnens progression och utveckling (Skolverket,

2007) och därför borde idrottspedagogerna kunna förvänta sig stöd både från skolledning och

kolleger. Här skiljer sig pedagogernas uppfattningar och många pekar på den egna skolans

syn på idrottsämnets status. De skolor där ämnets ställning är låg upplever idrottslärarna att

det är mer tungjobbat medan de andra pedagogerna inte behöver kämpa lika mycket för sitt

ämne. De flesta av pedagogerna åsyftade att de sökte upp de elever som varit frånvarande och

samtalade med dem angående frånvaroorsaken och försökte komma fram till olika lösningar

inför framtiden. Andra idrottslärare menade att de meddelade mentorer eller klassföreståndare

som i sin tur tog tag i problemet. Dessa lärare ansåg att de delade ansvaret med kollegerna.

Vissa skolors svaga syn på Idrott- och hälsaundervisningen som ett viktigt skolämne är direkt

kopplat till den rådande samhällsdiskursen om ämnets vara eller inte vara. Annerstedt (1990)
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menar att inget annat ämne troligtvis har genomgått så stora förändringar vad det gäller

innehåll, namn eller undervisningstid som ämnet idrott och hälsa. Detta kan vara en av

orsakerna till den varierande synen på ämnets status.

Att betygskriterierna var tydliga i huruvida man inte får basera elevens betyg på dennes

närvaro eller frånvaro var alla pedagoger helt på det klara med. Att eleven uppnår de mål som

är uppsatta i läroplanen och ska betygsättas utefter detta skapade debatt bland idrottslärarna.

Många menade att det inte borde räcka att endast vara delaktig och aktiv under ett fåtal

idrottslektioner under terminen och under dessa visa att man uppfyller kunskapsmålen.

Eftersom ett av målen är att man själv ska ta ansvar för sin fysiska hälsa (Skolverket, 2007)

menar vissa av pedagogerna att de elever som inte är aktiva under idrottslektionerna inte

heller klarar av att ta det ansvaret. Att de dessutom ska kunna samarbeta med andra elever, är

ett annat mål som kan vara svårbedömligt utifrån deltagandet på några enstaka

idrottslektioner.

Vidare menade pedagogerna att Idrott och hälsa var det ämnet som var minst krävande att

uppnå betyget godkänt i. Eleverna behöver endast dyka upp på lektionerna och göra sitt bästa.

Inget annat ämne kräver så lite engagemang från eleverna. En av pedagogerna talade även om

att det inte ens står någonstans i kursplanen att eleverna ska vara ombytta. Men här kan man

ju åsyfta målet för den egna hälsan ytterligare en gång.

Prestationsbetyg baserade på tid eller mått lyser med sin frånvaro i kriterierna vilket medför

komplikationer vid betygsättningen. Pedagogerna har relativt otydliga grunder att basera

betyget på vilket kan göra slutbetyget orättvist beroende vilken idrottslärare eleverna haft och

vidare hur denne valt att tolka betygskriterierna.

På verket för högskoleservices hemsida (2007) kan man läsa att Idrott- och hälsabetyget som

enda ämne kan räknas bort från slutbetyget i gymnasiet då eleverna söker vidareutbildning

såsom universitet eller högskola, det vill säga om inte utbildningen kräver just detta betyg.

Detta kan säkerligen i vissa ögon visa på ämnets låga status och hur marginellt detta ämne

egentligen är. Att eleverna skulle vara medvetna om detta och vidare att det skulle påverka

deras val att inte delta i idrottsundervisningen hade pedagogerna mycket delade meningar om.

Vissa ansåg att det var högst möjligt att detta hade en inverkan medan andra menade att

eleverna inte var tillräckligt mogna för att föra ett sådant resonemang.
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Vid första anblicken ansåg de flesta pedagogerna inte att bristen på resurser som material,

ekonomi och extrapersonal till undervisningen kunde ses som ett hinder. De ansåg sig ha

tillgång till det som man kunde förvänta sig och som kunde vara brukligt inom skolans ramar.

När det sedan gavs möjlighet att blicka framåt, se visioner och önskemål för framtiden tyckte

de flesta att en möjlighet är att bilda smågrupper, där de omotiverade eleverna skulle få

tillgång till en helt annan typ av undervisning. En undervisning som kunde innebära andra och

mer lockande aktiviteter, mer tid för den enskilda eleven samt utrymme för en djupare relation

mellan elev och lärare.

Ett annat sätt för att nå de elever som inte är aktiva hade varit att få in en extrapedagog för att

hjälpa till i undervisningen. Detta kunde medföra att lärarna får en extra överblick över de

klasser de har. Är det stora klasser som de flesta har på grundskolan är det svårt att nå fram

till den enskilde individen men också att en del elever inte syns alls. Med en extra lärare

skulle var och en av eleverna få mer tid till tillrättavisning eller hjälp att överhuvudtaget

komma igång på lektionen. Att få en extra knuff i ryggen kan vara för många elever det de

behöver för att uppleva idrotten som ett positivt ämne i skolan. Samtidigt nämner några lärare

att större hallar eller till och med fler utrymmen skulle kunna vara till extra fördel att få fler

elever att var rörliga på idrottstillfället i skolan. Hade de funnits tillgång till extra pedagoger

kunde lärarna dela upp sig och vara som en tillgång i de olika utrymmena.
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8. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER

Resultatet i undersökningen visade att antalet omotiverade elever inte var så stort i relation till

de föraningar som fanns vid arbetets början. Våra uppfattningar, efter de VFU-perioder vi haft

under utbildningen, var att ungefär 2-4 elever i varje klass, beroende på klassen, valde att inte

var med under idrottslektionerna av olika anledningar. Dessa elever såg vi som ett stort

problem och har såsom åsikt att målet måste ju vara att få med alla i undervisningen. Lärarna

däremot upplevde inte dessa elever som ett stort problem i deras undervisning utan menade på

att de var så få till antalet. De ansåg däremot att de gjort allt som stod i deras makt för att få

med samtliga elever i undervisningen men menade att det helt enkelt var lönlöst då vissa

elever bestämt sig för att inte delta. Dessa elever låter sig varken lockas av andra aktiviteter

eller idrott på annan tid.

Idrottsämnet behöver ett lyft när det gäller dess status. Vissa av intervjupersonerna kände att

ämnet inte var något viktigt vare sig hos eleven, föräldrar eller kollegorna på skolan.  Bland

annat eleverna behöver inse att idrotten är ett bildningsämne så att de kan ta åt sig vad de lär

sig på lektionerna. Det är viktigt att de får en känsla för ämnet så att de lär sig, vidare också

varför de lär sig. Att även få upp förståelsen hemma hos eleverna skulle kunna bidra till

mycket. Deras föräldrar skulle kunna vara med under vissa lektioner för att få en uppfattning

om vad idrottsämnet handlar om samt föräldramöten där viktig information skulle kunna

presenteras.

Att eleverna kan välja bort betyget i Idrott och hälsa när de söker eftergymnasialutbildning

(vhs, 2007) kan nog ses som ytterligare en orsak till varför ämnet inte ses som något viktigt

hos en del. Ett lyft för ämnet kanske kunde vara att dela upp ämnet idrott och hälsa i två olika

ämnen, ett för idrott där fokus ligger mer på fysisk aktivitet samt ett för hälsa med

övervägande teori. Detta kunde ge mer tid för hälsobiten, som idag ofta får stå tillbaka något.

Vidare skulle antalet undervisningsminuter ökas och med det också tillfällen för aktivitet.

Ett rent hälsoämne kunde skapa större förståelse för varför behovet av att utföra fysisk

aktivitet är så stort idag. Att redovisa för vår alltmer stillasittande livsstil som i allt fler fall

leder till sjukskrivningar. Att dessutom lära eleverna om kroppen samt vad den behöver kunde

få eleverna att inse att flertalet av dem behöver röra på sig mer. Hälsoämnet kunde även

behandla kroppsidealen idag och vad som sker i kroppen om man inte får i sig tillräckligt med
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näring och därtill även ta upp den fysiska verksamhetens fördelar och nackdelar, allt detta

utan att behöva kosta tid från idrottslektionen och dess aktiviteter.

Mindre undervisningsgrupper skulle ge pedagogerna mer tid för den enskilda eleven vilket

kunde leda till en mer personlig relation och kanske en större förståelse för elevens

problematik och orsak till det vaga idrottsdeltagandet på idrotten. Att lära känna och förstå

problemen som eleverna besitter kunde underlätta vid sökandet efter lösningar.

Den första åtgärden som bör tas för att få de omotiverade eleverna att delta i undervisningen

är att ta reda på den verkliga orsaken till varför de väljer att inte vara aktiva under lektionerna.

Detta kan göras genom enskilda samtal med eleven. Att bygga upp en personlig relation med

eleverna är viktigt för lärarnas förståelse. Att försöka etablera en bra relation och öppen dialog

med hemmet är en annan punkt som är viktig i strävandet efter de omotiverade eleverna

medverkan.

Allt eftersom arbetet har vuxit fram har nya frågor ställts. Det skulle vara intressant att

undersöka hur pedagogerna i idrott- och hälsaundervisningen arbetar för att förmedla ämnet

som ett kunskapsämne och huruvida eleverna mottar detta. Om det skulle hjälpa de

omotiverade eleverna att inse vikten av att röra på sig och bli mer aktiva. En annan

forskningsfråga kunde vara att utföra ett experiment under en längre tid och titta på resultaten

i olika stora undervisningsgrupper. Om det finns någon skillnad i motivationen bland eleverna

i de olika grupperna.  En annan undersökning kan behandla skillnader mellan flickor och

pojkar. Kan det vara så att tjejer har en problematisk inställning till sin kropp inom ämnet

idrott och hälsa? En annan undersökningsfråga kunde hantera om omotiverade elever inom

ämnet Idrott och hälsa även är omotiverade inom andra ämne i skolan.
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BILAGA 1

Intervjuguide

1. Kön? Ålder? Verksamma år i yrket?

2. Hur motiverar du din elev som väljer att inte vara med, till att delta i
idrottsundervisningen?
• Pga. ointresse
• Övervikt
• Mobbning
• Kultur
• Annat

3. Upplever du omotiverade elever som ett stort problem i din yrkesvardag? Hur många
procentuellt sett är det som är omotiverade?

4. Vilka konkreta lösningar brukar ni, du och eleven som inte deltar, tillsammans komma
fram till?

5. Vad brukar skälet vara till att eleverna inte deltar i idrottsundervisningen?

6. Tar du kontakt/söker upp den elev som inte kommer till dina lektioner?

7. Tycker du att det ligger på ditt ansvar att eleven som väljer att inte delta, känner sig
motiverade att delta i idrottsundervisningen?

8. Hur mycket är du beredd att ändra i din undervisning/planering för att få eleven som
väljer att inte delta motiverad? Och hur ofta händer det att du måste ändra i din
undervisning?

9. Känner du att bristen på olika resurser kan vara ett hinder för att kunna motivera de
elever som väljer att inte delta?

• Material
• Ekonomi
• Pedagoger

10. Vad säger läroplanen och betygskriterier om närvaron under lektionerna i
idrottsundervisningen?

11. Tror du att eleverna påverkas av att idrott- och hälsabetyget kan räknas bort från
slutbetyget i gymnasiet?

12. Känner du att du får stöd ifrån andra lärare/rektorer och elevens föräldrar för att
motivera de elever som väljer att inte delta i undervisningen? Och på vilket sätt?

13.  Vad tycker du skulle kunna göras mer för de elever som väljer att inte delta i
idrottsundervisningen?


