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Sammanfattning 
Studier visar att ungdomars fysiska aktivitetsgrad i nuläget är mycket lågt. Av den 

rekommenderade dagliga mängden rörelse är det få ungdomar under 17 år som uppfyller den 

kvoten.  

   Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som gör elever motiverade till att vara fysiskt 

aktiva. Författarna önskar få en ökad kunskap om hur lärare ska kunna öka motivationen hos 

de elever som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. 

   Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning där vi har delat ut enkäter på fem skolor i 

Mellansverige. Författarna har fördjupat sig kring inre och yttre motivation och byggt upp 

enkätens frågor utifrån dessa teorier. 

De frågeställningar som denna undersökning har utgått från är:  

 Vad blir elever motiverade av för att aktivera sig under idrott och hälsa lektionerna? 

 Vad gör elever mindre motiverade under idrott och hälsa lektionerna? 

 Vad skulle göra elever mer motiverade att delta under idrott och hälsa lektionerna?  

 

Resultat visar att elever främst väljer att delta under idrott och hälsa lektionerna för att kunna 

nå höga betyg. Det finns även många andra orsaker till deltagande. Att de är aktiva för att det 

är roligt, att de upplever ett ökat fysiskt välmående, de känner en glädje av att få röra på sig 

och att eleverna gillar att vara aktiva med sina klasskamrater. 

   Den främsta orsaken till att eleverna inte är aktiva under idrott och hälsa lektionerna är på 

grund av skada eller sjukdomar.  

   Några faktorer som kunde höja elevernas motivation till att delta under idrott och hälsa 

lektionerna var att de såg möjligheten att öka deras fysiska välmående, att öka sina 

möjligheter till att få ett högre betyg och att en bred variation av undervisningens innehåll 

skulle vara motiverande. Många elever har även svarat att möjligheterna till att få en snyggare 

kropp genom aktivt deltagande samt att få en bra lärare skulle kunna höja deras motivation.  

 Vi kan utifrån dessa svar se att eleverna drivs av både en inre såväl som en yttre motivation 

till idrottsämnet.  

 

 

 

Nyckelord: Inre motivation, yttre motivation, skolidrott, idrott och hälsa, gymnasiet, 

kvantitativ undersökning, daltagande  
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1. Inledning 

Traditionellt sett har lektionerna inom idrott och hälsa varit mer fokuserat på utförandet av 

specifika moment som ska ha realiserats med största möjliga precision. Därefter har eleven 

fått ett betyg baserat i hur väl denne har hanterat momentet samt presterat fysiskt. 

Prestationerna har mätts i tid, längd eller vikt och kunskapsfokuset kring t.ex. hur moment 

utförts eller hälsoaspekten med fysisk aktivitet har varit mindre betonat eller uteslutits helt. 

Tidigare har det handlat om att få ut en produkt och inte hur processen kring produkten sett ut. 

Detta har medfört att höga betyg har delats ut till elever som haft en naturlig läggning för 

idrott och de som inte hade denna begåvning fick lägre (Larsson & Meckbach, 2007 s. 10-15 

& 17-20).  

   Efter läroplanens uppdatering 2011 har förändringar i undervisningen genomförts. I Gy 11 

står det att ”undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper (förf. kursivering) 

om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna 

av fysisk aktivitet och inaktivitet (Gy 11 s. 83).” 

   Därför är det viktigt att eleverna deltar under lektionerna i idrott och hälsa för att tillämpa 

ny kunskap om motion och hälsa. Hur hög är då elevers motivation för skolämnet idrott och 

hälsa i nuläget? I studier som presenterats är siffran för de ungdomar som uppfyller de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet låg (Folkhälsorapport, 2011) och hur ska lärare inom 

skolidrotten kunna hjälpa till att vända denna stillasittande trend? 

   Genom studier har det även visats att frånvaron av fysisk inaktivitet ger större ohälsa. Det är 

viktigt för hälsan att börja aktivera sig under de tidiga åren. Med god hälsoutgångspunkt får 

då individen större livskvalité i de äldre åren (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

   Idrottsläraren kan ha ett influerande på ungdomars motionsvanor och är alltså en viktig 

faktor för hur de ska kunna se konsekvenser av ett eventuellt inaktivt liv. Ansvaret för att 

eleven ska få sin dagliga motion för att uppnå de dagliga rekommendationerna ska dock inte 

ligga på läraren. Dennes uppgift är att undervisa eleven vad ohälsa innebär för kroppen, samt 

skapa motivation för rörelse på fritiden, både nu och i framtiden (Larsson, 2007 s.36-52). 

   För idrottspedagoger är det alltid välkommet med idéer om vad som skapar motivation inom 

idrott och hälsa. Uppsatsen kommer således att fokusera sig på vad det är som gör elever 

motiverade. Ämnet blir intressant att undersöka för att få bra information om vad lärare kan 

arbeta med för att få alla elever att delta under lektionerna. Vad vill de ha mer av och hur vill 

de att lektionerna ska se ut? 
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  Med hjälp av resultaten i detta arbete kan intresserade individer få bakgrundsinformation om 

elevers olika åsikter och uppfattningar om skolidrotten. Uppsatsen ska alltså undersöka 

ungdomars åsikter och inte lärarnas. 

2. Bakgrund 

Barn och ungdomar behöver fysisk aktivitet för en ordentlig uppbyggnad av kroppen. Ju mer 

en individ rör sig i tidigare åldrar desto bättre blir de kroppsliga utgångspunkterna, som t.ex. 

uthållighet och styrka, i de senare åren. Rörelse behövs alltså för att kroppen ska kunna bygga 

upp nödvändiga funktioner som behövs i de äldre åren. Hjärt- och kärlsystemet samt 

muskulaturen förstärks och förbättras under ungdomen, vilket ger bättre förutsättningar för 

den vuxna kroppen (Hultgren, 2008).  

   I en av Folkhälsoinstitutets rapporter (2011) finns det bekräftat att det är få ungdomar idag 

som uppnår den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet (WHO). Pojkar aktiverar sig i 

större utsträckning än flickor, med 43 procent jämfört med 30 procent, men siffran är relativt 

låg. I samband med detta anger flickor att de inte är nöjda med sina kroppar. Färre än hälften 

av flickorna anser att de väger lagom mycket, hälften vill väga mindre och knappt en tiondel 

vill väga mer. Trots rapportens låga siffror är det inget nytt fenomen. Folkhälsoinstitutets 

rapport från 2013 visar att träning och annan fysisk aktivitet bland ungdomar har varit 

oförändrad de senaste tjugo åren. Däremot har matvanorna bland barn förbättrats, där 

grönsaksätandet har ökat och konsumtionen av läsk och godis bland unga har minskat. Trots 

det är andelen överviktiga barn och unga större än någonsin, men vad som orsakar denna 

övervikt är svår att befästa (Folkhälsoinstitutet, 2013).  

   Studier visar att rörelsen avtar i och med ålder, att människor tenderar att bli mer 

stillasittande ju äldre de blir. Som nämnt ovan är det viktigt att kroppen får rörelse för att 

förhindra negativa effekter som exempelvis risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar. 

Det verkar även finnas ett visst samband mellan en stillasittande livsstil och risk för diabetes 

typ 2 och cancerdödlighet för kvinnor (Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2013). 

   Det är således viktigt att informera och motivera människor, i en tidig ålder, att motionera 

för att motverka en negativ utveckling för hälsan.  

   I Skolinspektionens rapport Mycket idrott och lite hälsa (2010) står det att idrott- och 

hälsalektionerna fortfarande domineras av bollspel och att hälsoperspektivet är undanskymt.  

De påpekar även svårigheterna med en ensidig undervisning, som kan ge motivationsbrist för 

rörelse och mindre känslor för glädje och lust att delta.  
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   Idrottsläraren roll i detta dilemma är att få ungdomar införstådda av risker med ett liv utan 

fysisk aktivitet. Då siffror visar på en relativt låg nivå av fysisk rörelse bland barn och 

ungdomar, är det av stor vikt att idrottsläraren finns där för att motivera eleverna till rörelse 

och att de förstår innebörden av en aktiv livsstil. Skolans uppgift är att se till att alla elever får 

den insikt och förståelse för att må bra. Det svåra är att veta vad som gör elever motiverade att 

delta och att aktivera sig.  

2.1. Tidigare forskning 

I en rapport skriven av Jenny Isberg (2009), redogörs vad som kan motivera elever till ett 

aktivare liv. Rapporten har undersökt hur motivation kan skapas och bibehållas med hjälp av 

träningsdagböcker, med olika förslag på träningsformer och där läraren ger feedback och 

information angående en aktivitet, samt mätinstrument för att eleverna ska kunna mäta fysiska 

förändringar. Författaren har studerat tre ungdomsgrupper med tre skilda aktivitetsnivåer. Den 

första gruppen består av individer på en inaktiv nivå. Den andra bestående av aktiva, i form av 

egen träning som jogging, cykling eller promenader, och den sista där ungdomarna tränar 

inom föreningsidrott. 

   Resultaten av denna studie gynnade framförallt den grupp som var inaktiva, till att bli mer 

motiverade till rörelse. Eleverna fick en större förståelse för en aktivitet när de själva fick 

möjlighet att påverka den. Den direkta feedbacken från läraren upplevde de som positiv med 

känslan av att vara mer sedda och förstådda. 

   De som redan motionerade, men utanför föreningsidrotten, fick en bredare kunskap om 

motionsformer och blev mer stimulerade och målmedvetna att fortsätta sin träning. De 

upplevde positiva känslor av bekräftelsen och ökade till och med sin motionsgrad. 

   Av de elever som deltog i föreningsidrott, föredrog de flesta bara träningsdagboken där de 

kunde mäta sina resultat. De såg inte fördelarna med en annan träningsform än den egna 

idrotten och lärarens feedback upplevdes som medioker. Författaren till studien menar att 

läraren redan såg dessa som tillräckligt motiverade och kände att de inte behövde lika mycket 

uppmärksamhet i och med deras redan aktiva liv. 

   För att nå ut till ungdomar med information om fysisk hälsa och aktivitet skriver författaren 

att skapa en miljö där alla uppmärksammas. Under lektionerna i skolämnet idrott och hälsa 

kan ungdomar få den kunskap om fältet som krävs för att möjligt inspirera elever till fortsatt, 

eller början till, fysisk aktivitet. Ungdomar behöver vägar och riktlinjer in i den fysiska 

aktivitetens värld. Med detta menar Isberg att läraren ska hjälpa till att lotsa eleverna att hitta 

sin egen väg till att röra på sig mer och inte tvinga in dem i oönskade aktiviteter. 
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   Hon berättar vidare att läraren måste försöka skapa ett bra klimat under lektionerna, där 

eleverna får känna sig sedda och förstådda, vilket i slutändan ska resultera i en positiv bild av 

idrott och hälsa som ska kännas givande och stimulerande. Ett brett sortiment av upplevelser 

under ungdomsåren tenderar att påverka människor till fysisk aktivitet senare i livet. De måste 

se mening med aktiviteten för att fortsätta.  

   Isberg beskriver ett klassrum med ett uppgiftsorienterat klimat, där varje enskild elev får 

sträva att förbättra sin egen förmåga utan att jämföras med andra klasskamrater. Där ska 

läraren jobba efter att öka den inre motivationen hos eleverna. Författaren beskriver att den 

yttre motivationen fortfarande hägrar där betygen är en stor motivationsfaktor för de flesta 

elever. 

   Andra faktorer, som kan spela in på motivationen, tar Katarina Mikaelsson (2012) upp i sin 

avhandling om fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar. I studien kommer Mikalesson fram 

till att ungdomar vill ha mer kunskap om hälsa och idrott för att kunna motivera sig mer till 

rörelse. Vad författaren dock inte berättar är vilken typ av kunskap de eftersöker.  

   Andra motivationsfaktorer enligt ungdomarna var att ha kul och må bra när de var fysiskt 

aktiva. En känsla av psykisk välbefinnande efter idrotten gav stimulans till ett fortsatt aktivt 

liv. Att träna under press (som tävlingsformer eller jämförande tester) ingav en negativ syn på 

idrott och ansågs mindre effektiv till ett deltagande. Prestationstillfällen gav sällan stöd eller 

uppmuntran till de som inte ansåg sig som duktiga eller kompetenta och hindrade många från 

att aktivera sig.  

   I samförstånd med Isbergs studie var feedback och uppmuntran alltså en viktig faktor i 

motivationsarbetet. Även här påvisar Mikaelsson hur viktig lärarrollen är för motivationen. En 

deltagande lärare som ser eleverna är den optimala pedagogen, men också hur relationen till 

andra elever och vänner ser ut. I ett klimat av uppmuntran, blir motivationen högre. 

3. Problemformulering 

I och med en livsstil där motion ofta prioriteras bort framför umgänge, TV, läsning eller annat 

(Mikaelsson, 2012) är det viktigt att ungdomar får tillgång till fysisk aktivitet och information 

om dess hälsoeffekter under skoltid. Hur upplever och engagerar sig eleverna i skolämnet 

idrott och hälsa då? För att undersöka problemet kommer studien att fokusera kring elevernas 

uppfattning om skolidrotten och vad som motiverar, likaså, inte motiverar dem. 
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3.1. Syfte 

Denna undersökning syftar till att ge kunskap om elevers motivationsfaktorer. Det handlar 

både om de elever som redan rör på sig samt de som inte rör sig.  

   Arbetet kommer främst att inrikta sig på vad som skulle kunna tänkas vara motiverande för 

de som inte är aktiva, men även innefatta de som redan är aktiva och vad som gör dem 

motiverade till rörelse. Vad skulle de stillasittande kunna tycka vara en möjlig lösning på 

deras inaktivitet? Hur ska en lärare kunna motivera en elev att delta om denna inte vill, vägrar 

eller inte orkar delta? 

3.2. Frågeställning 

De frågorna vi ställer i denna undersökning är: 

 Vad blir elever motiverade av för att aktivera sig under idrott- och hälsalektionerna? 

 Vad gör elever mindre motiverade under idrott- och hälsalektionerna? 

 Vad skulle göra elever mer motiverade att delta under idrott- och hälsalektionerna?    

4. Teoretiska utgångspunkter 
Enkätens svarsalternativ bygger på teorier hämtat från Hassmén, Hassmén & Plates (2003) 

teorier om inre och yttre motivation inom idrott. Här går vi närmare inpå begreppen kring 

dessa.  

4.1. Motivation 

Det Hassmén, Hassmén och Plate (2003, s.164-165) beskriver motivation som är grunden för 

all mänsklig verksamhet och är en förutsättning för att vi ska kunna prestera i någon form. 

Den är olika beroende på ögonblicket och individens värdering av den aktuella situationen. 

Motivation är alltså inte något bestående eller kontinuerlig, utan föränderlig, 

situationsanpassad och värderande. Beroende på vad för situation varje individ befinner sig i 

får denne också olika känslor inför situationen och värderingar uppstår. Värderingarna 

resulterar i hur motiverad personen i fråga finner situationen och anpassar därefter sitt 

beteende utifrån detta. Motivation, känslor och värderingar interagerar alltså med varandra 

och de är i högsta grad subjektiva (Hassmen, Hassmén & Plate, 2003, s.164-165). 

   Vidare skriver Nationalencyklopedin att motivation är en ”psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” (ne.se, 2013-05-02).  
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4.1.1. Inre och yttre motivation 

Motivation kan delas in i två olika begrepp; inre motivation och yttre motivation. 

   Begreppet inre motivation innebär att du utför något för nöjes skull och du känner att 

aktiviteten medför en känsla av tillfredställelse. Vid denna typ av motivation upplever man i 

större utsträckning känslor av glädje, njutning och avslappning. Det finns tre steg för 

motivationsskapande inom denna teori: 

   Den första går ut på att individen deltar för att uppleva tillfredställelsen av att försöka förstå 

och klara av något nytt. 

   Den andra är då individen deltar för att uppleva tillfredställelsen av att åstadkomma ett 

bättre resultat än tidigare, vilket innebär att man motiveras av att uppnå mål för att sedan 

skapar nya. 

   Det tredje steget handlar om motivationen att delta i en aktivitet med syftet att uppnå 

positiva sinnesupplevelser, till exempel få bättre kroppsstyrka, bättre kondition eller att få 

uppleva naturen (Hassmén, Hassmén & Plates, 2003, s.168-171). 

 

Yttre motivation kännetecknas mer av ett deltagande som grundar sig på de fördelar som kan 

följa av ett utförande. Deltagandet drivs främst av sociala eller materiella belöningar och är 

som ett medel till att nå ära, berömmelse och priser. Yttre motivation kan delas upp i 

underkategorier: 

   Yttre reglering – Handlar om beteenden som motiveras av yttre medel där belöningar och 

restriktioner ingår. Exempelvis att en elev måste vara ombytt på lektionen för att få ett 

godkänt betyg. 

   Introjicerad reglering – En individ upplever en press på sig själv och handlar efter denna 

självpålagda känsla. Handlingen är alltså inte självvald och man får ofta skuldkänslor om 

denne inte är deltagande. Exempelvis om en person deltar under en fotbollsmatch för att laget 

inte ska förlora. 

   Identifierad reglering – Handlingen är självvald och värderas högt av individen fast den inte 

behöver betraktas som trevlig eller positiv. Exempelvis när en fotbollsspelare tränar 

intervallpass för att få bättre kondition. 

   Integrerad reglering – När en individ avstår från andra deltaganden, som att träffa vänner 

eller för att gå på fester, och tränar istället. Träning har blivit en nödvändig del av livet som 

likställs med exempelvis jobbet (Hassmén, Hassmén & Plates, 2003, s.171-172). 
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4.1.2. Motivationsklimat  

Motivationsklimat är klimatet som omger en individ och är en viktig faktor av dennes 

inställning inför en uppgift. Det handlar alltså om hur en person tolkar sin omgivning vad 

gäller till exempel miljö eller attityder och hur denne presterar därefter (Hassmén, Hassmén & 

Plate, 2003, s.175 & 178-179). Dessa klimat kan delas upp i två fraktioner där den ena är 

prestationsinriktad, där målet handlar om att prestera och få ett slutresultat. Risken med denna 

typ av klimat är individens rädsla för att misslyckas vilket kan leda till tävlingsängslan och 

sämre självförtroende. Den andra fraktionen är process- eller inlärningsorienterat, vilket kan 

beskrivas som att individen inte behöver presentera någon form av vinst. Personen behöver 

inte vara starkast, eller snabbast för att få ut något av sin träning. Den som aktiverar sig gör 

det för att denna ska må bra och sätter lärandet, mer än vinsten (prestationen) i fokus 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s.172-178). 

4.1.3. Motivationsstegen 

Faskunger (2001, s.23 & s.30-32) beskriver fem olika stadier inom motivationsområdet som 

handlar om människors väg till en förändrad livsstil. Det är stadier som beskriver personers 

förändringsbeteenden och modellen består av flera stadier som inträffar långt innan en 

människa är redo för handling. Målet är att förflytta sig från ett stadie till ett annat.  

 Förnekelsestadiet – Individen erkänner inte att ett problem finns. Denne inser att 

negativa levnadsvanor är mindre bra och har inte några funderingar kring en 

livsstilsförändring. 

 Begrundandestadiet – Individen accepterar att ett problem finns och funderar på en 

förändring. 

 Förberedelsestadiet – Individen planerar en förändring inom en kort tid. Det kan 

handla om att invänta rätt årstid, att få lön eller att invänta veckostarten. 

 Handlingsstadiet – Individen har aktivt börjat med förändringen och upprätthåller den. 

 Aktivitetsstadiet – Individen upprätthåller beteendet i minst sex månader och undviker 

återfall (Faskunger, 2001 s.23). 

5. Begreppsformulering 

Då undersökningen använder begreppen fysik aktivitet samt motion, behövs det ett 

förtydligande av dessa begrepp. Vi kommer även att ange de rekommendationer som finns för 

fysisk aktivitet. 



12 
 

5.1. Motion 

Denna term står i likställelse med träning och definieras på många olika sätt, men med samma 

typ av innebörd. Det Faskunger (2001) definierar som motion eller träning beskriver han som:    

 

”planerade, strukturerade och upprepande kroppsrörelser”(s.15). Målet med dessa 

rörelser är att de ska ”förbättra eller bibehålla en eller flera komponenter av fysisk 

och mental hälsa”(s.15).  

 

Motion definieras alltså som olika former av aktiviteter som genomförs ofta och som är mer 

planerad och strukturerad med specifika mål. Två exempel är jogging och styrketräning, där 

målet vid första alternativet kan vara att få bättre kondition eller blir starkare under det andra.  

Om man hänvisar till Nationalencyklopedin skriver de att motion eller motionsidrott är:  

 

”aktivitet främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande.” samt 

att ”Motionsidrotter (med ibland vissa tävlingsinslag) finns, där utövarna främst 

vill förbättra sin hälsa och fysiska status, t.ex. gå ner i vikt. För dessa motionärer 

dominerar nyttoperspektivet således, för andra är det rekreativa inslaget, att få 

avkoppling, att ha roligt, ett viktigt syfte.” (ne.se, 2013-05-22)  

 

Brehm (2006, s.44) beskriver träning i likande termer. Där förklaras det som en förbättring av 

den fysiska konditionen eller styrkan under organiserade och regelbundna former. Hon anger 

dessutom en specifik siffra av en hastighetsgrad på 5 km/h, under 20 minuter för att gå ner i 

vikt eller/och få bättre uthållighet, för att arbetet ska klassas inom gränserna för motion. 

Under motionsformer är dessutom processen viktig och inte bara resultatet. För att bli starkare 

måste man träna rätt muskler med rätt teknik för att få maximal utdelning av arbetet. 

5.2. Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet menar både Faskunger (2001, s.15-17) och Brehm (2006, s.44) att det 

handlar om ett bredare perspektiv än när en individ motionerar. Då motion anses som något 

planerat, regelbundet och ett medvetet val, betonas begreppet fysiskt aktivitet som något 

oplanerat och vardagsmässigt. Det innefattar mycket mer än den organiserade idrotten och 

menas oftast som lättare aktiviteter. Vardagssysslor som promenader, att städa eller gå i 

trappor bör utföras alla dagar i veckan. Faskunger (2001) beskriver fysisk aktivitet som: 
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”alla former av kroppsrörelser producerat av kroppens muskler som leder till 

energiförbränning.”(s.15).  

 

Fysisk aktivitet kan alltså beskrivas som en bredare och vidare term än motion och är ett 

uttryck för personers kroppsmönster eller fysiska mönster. Viktigt att tillägga är att begreppet 

fysisk aktivitet kan benämnas när man motionerar, men man motionerar aldrig när man utför 

fysiskt aktiviteter som promenader och städning (Faskunger, 2001, s.15-17). 

5.3. Rekommendationer 

Beskrivningarna för att uppnå hälsovinster i och med fysisk aktivitet är lite olika, men på det 

stora hela ganska överens. Faskunger (2001, s.16-20) ger rekommendationer om 30 minuter 

varje dag eller minst fem dagar i veckan. Intensiteten på arbetet bör uppgå till raska 

promenader eller vardagscykling (cykla till jobbet m.m.), vilket kan tolkas att aktiviteten inte 

behöver uppnå någon form av maxpuls. Momentet kan utföras i ett tempo där du fortfarande 

ska kunna prata utan svårigheter. Han berättar vidare att motionen kan delas upp under dagen, 

med exempelvis promenader om 10 minuter vid varje tillfälle, i raskt tempo. 

   Brehm (2006) definierar tillräcklig fysisk aktivitet som:  

 

”träning tre till fem gånger i veckan under 20 till 60 minuter per gång med en 

ganska hög intensitet som ökar andningsfrekvensen eller får dig att svettas. 

Aktiviteter som har denna intensitet är till exempel raska promenader, jogging, 

cykling, rodd, aerobics och storstädning eller rejält trädgårdsarbete.” (s.45). 

 

Den motionsgraden som WHO (World Health Organization) rekommenderar är uppdelad 

mellan åldrarna 5 till 17 år samt 18 till 65, där åldersgruppernas duration och intensitet skiljer 

sig från varandra. Eftersom enkäten har delats ut till elever mellan 16 och 17 år, väljer vi att 

bara hänvisa till den förstnämnda rekommendationen: 

 “Children and youth aged 5–17 should accumulate at least 60 minutes of moderate- to 

vigorous-intensity physical activity daily.” 

 “Amounts of physical activity greater than 60 minutes provide additional health 

benefits.” 

 “Most of the daily physical activity should be aerobic. Vigorous-intensity activities 

should be incorporated, including those that strengthen muscle and bone*, at least 3 

times per week.” (http://www.who.int,  5 maj 2013) 

http://www.who.int/
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6. Metod  

Metod kan man beskriva som ett verktyg eller redskap, ett tillvägagångssätt man använder för 

att få svar på frågor inom ett område. Här under beskrivs de tillvägagångssätt som användes 

till grund för arbetet. 

6.1. Den kvantitativa metoden 

Den metod vi valt att använda oss av ingår inom den samhällsvetenskapliga 

metodinriktningen och innefattar flera ämnesdiscipliner där bland annat pedagogik och socialt 

arbete ingår.  Den är tvärfacklig, vilket innebär att disciplinera inte kan stå var för sig utan de 

går in i varandra och kan ge svar på flera områden (Larsen, 2007 s.17-18) 

   För att kunna få en överblick av studien, alltså att resultaten kan ses som giltiga för fler än 

de faktiskt undersökta, har en kvantitativ form valt att användas. Den kvantitativa metodens 

mål är att förklara ett fenomen med hjälp av något som är mätbart. Om man vill kunna ange 

frekvenser, där intresset ligger i att särskilja eller urskilja varierande mönster, genom 

procentsatser och siffror, är den kvantitativa metoden den som anses bäst att förvärva. Enkelt 

förklarat används denna metod vid frågor om hur ofta, hur många eller hur vanligt något 

egentligen är (Hassmén och Hassmén 2008; Larsen, 2007; Trost, 2012). Kraft läggs vid att nå 

ett större antal undersökningsdeltagare, som väl representerar populationens intresse 

(Hassmén och Hassmén, 2008). 

   Fördelarna är att det är lättare att begränsa undersökningen till det man särskilt är 

intresserad av att undersöka och att informanterna är anonyma. Vid användning och 

förmedling av resultat är anonymitet synnerligen viktigt. Det ger en högre trovärdighet till 

resultaten då fler vågar svara ärligt vid känsliga frågor, som annars kan påverka informanten. 

Informationen sträcker sig dessutom till ett större antal människor, vilket ger en större bredd 

på resultatet av studien och är dessutom både tids- som arbetsbesparande, då man inte behöver 

intervjua personer. Nackdelarna är dock den begränsade informationen. Frågorna kan vara för 

snäva, att informanterna tolkar frågorna fel eller att svaren man får ut är ogiltiga eller inte 

relevanta gentemot frågeställningarna. Generalisering är heller inte något som är till någon 

fördel, då vissa inte alls känner igen sig i bilden att ”såhär ser det ut”. Det kan dessutom öka 

stereotypa föreställningar om ett visst fenomen vilket betyder att det finns större risker att dra 

felaktiga slutsatser med kvantitativa metoder. Det blir dock alltid felmarginaler med 

forskning, det som bör framhävas är alltså inte att undersökningen försöker finna rena fakta, 

utan tendenser till ett beteende (Larsen, 2007 s.17-28 och s.33-57; Trost, 2012 s.23-24). 
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   Innan vi har besökt de skolor som enkäten har delats ut på har en pilotstudie genomförts. 

Det betyder att ett första utkast har utarbetats och besvarats av testpersoner för att sedan ge 

förslag på förändringar om sådana ansetts nödvändiga. Att använda sig av en pilotstudie ökar 

enkätens möjlighet att bli mer förståelig för de tilltänkta informanterna (Larsen, 2007 s.49). 

7. Etiska aspekter 

Som nämnt ovan är enkäter att föredra då informanterna är anonyma. Då varken namn eller 

personnummer inte går att spåra är det svårt att peka ut en individ om denne har svarat på 

känsliga frågor. Enkäten kan inte heller peka ut någon utifrån lärosätets position då vi 

meddelat att skolans namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. Vi informerar eleverna om 

undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt. Dessa två punkter förhåller sig till två 

forskningsprinciper som inbegriper informationskravet samt samtyckeskravet. I och med 

elevernas anonymitet uppfyller vi därmed konfidentialitetskravet. Informationen kommer bara 

att användas till forskningssyfte och inte användas till andra syften (Larsen, 2007 s.13-14).  

8. Material 

Arbetes informationsinsamling kommer ifrån ett frågeformulär som skickats ut till 

gymnasieskolor i delar av Mellanssverige. 

8.1. Urval 

Det verktyg vi valt att använda oss av är ett frågeformulär som vi delat ut till 158 elever i 

åldrarna 16 – 17 år (60 kvinnor och 98 män), vilka har fått svara på en rad frågor med 

tillhörande svarsalternativ (se bilaga 1). Enkäterna har delats ut på skolor i Mellansverige med 

olika inriktningar. Idrottsvanor skiljer sig beroende på boendeort, socioekonomiska och 

kulturella samt könsmässiga villkor (Larsson, 2008). Utifrån Larssons studier har vi därför 

delat ut enkäterna till skolor som har olika sorters inriktningar, från olika orter, med elever 

från olika sociokulturella bakgrunder. Detta för att försöka få ett blandat elevunderlag 

(Larsson, 2008).  

  Gemensamt för alla medverkande är att de fortfarande har idrott och hälsa 1 på schemat. På 

den gymnasiala nivån är denna kurs ett obligatoriskt moment och är inte valbar, vilket ger 

större variation på motiverade som omotiverade elever till vår svarsenkät. Då elever som läser 

idrott och hälsa 2 troligtvis har valt denna kurs för att de finner någon slags motivation för 

ämnet, kan bilden bli felaktig för undersökningen då vi även vill fånga upp åsikter från de 
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elever som deltar mindre under lektionerna och/eller de som inte tycker idrott och hälsa är 

kul.  

8.2. Bortfall 

Vi har använt oss av gruppenkäter, där den som studerar ett fenomen, medverkar på plats och 

lämnar ut samt samlar in all data. Detta tillvägagångssätt minskar riskerna för bortfall. De 

förluster man kan räkna med är endast av de elever som inte medverkar på lektionen, 

alternativt inte vill besvara frågorna (Larsen 2007 & Trost, 2012). 

8.3. Uppbyggnad 

Enkätens uppbyggnad bygger främst på frågor utifrån de motivationsteorier som nämnts i 

tidigare avsnitt (4.1 – 4.1.2) där svarsalternativen ska vara anpassad efter de nämna teorierna. 

Detta för att försöka få med ett sådant stort spann av åsikter bland eleverna och för att försöka 

se vilken av motivationsteorierna som har störst effekt på ungdomar idag. 

   Svarsalternativen är sammanställningar av jakande eller nekande attityd – eller åsiktsfrågor. 

Enligt Trost (2012 s.65-92) beskriver han detta som något opassande eftersom respondenterna 

lätt kan bli uttröttade och besvarar sedan frågorna på ett mindre noggrant sätt. Författaren 

varnar dessutom för relativitetsprincipen där varje individ tolkar varje fråga och svar på sitt 

personliga plan. Då svarsalternativet ”alltid” betyder tre gånger i veckan för någon, kan det 

betyda sju gånger i veckan för någon annan.  

   Enkäten består av både slutna som öppna frågor. De slutna frågorna har svarsalternativ som 

är givna på förhand och används för att ge eleverna en större förståelse för frågan. De är 

dessutom lätta att avkoda och jämföra för ett tydligt resultat. De öppna frågorna är tillagda för 

att de ska kunna tillägga något som de inte tycker stämmer överens med uppfattningar, om de 

har mer att tillägga eller dylikt (Larsen, 2007 s.45-50).  

   Undvikande moment som Larsen (2007 s.45-50) och Trost (2012 s.65-92) rekommenderar 

är hur språket används. Ett uteslutande av abstrakta begrepp, retroperspektiva frågor samt 

värdeladdade ord är något som vi försökt att sträva efter, där enkla, korta frågor med ett 

konsekvent språkbruk varit målet. 

   Ordvalen kvinna och man vid könsbestämmelsen används för att vi anser att flicka och 

pojke kan ge en negativ klang till ungdomar, som kan anse sig äldre och mogna för sin ålder.  
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9. Arbetsfördelning 

Vi har delat upp arbetet som så att Johanna Repa och Max Ekerstam har arbetat ut 

frågeställningar till enkäten tillsammans och Johanna har sammanställt dessa frågor och 

utformat enkäten utifrån frågorna. Båda har sökt upp skolor och delat ut enkäter på varje ställe 

samt avkodat enkäterna tillsammans. Max avkodade männens svar medan Johanna avkodade 

kvinnornas svar. 

   Under den skriftliga delen har Johanna utarbeta introduktionsdelen med bakgrund, 

problemformulering, begreppsformulering, metod och material. Max har sammanställt 

diagram och skrivit resultatdelen. Båda har varit delaktiga i diskussionsdelen.  
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10. Resultat 
Resultatdelen redovisas genom diagram som är framställda utifrån enkäterna som vi har 

skickat ut till olika gymnasieskolor i Mellansverige. Totalt har vi fått in 158 svar varav 98 av 

dessa svar har kommit från män och 60 av kvinnor.  

   Diagrammen är framställda i statistikprogramet Excell. De kommer att följas upp med en 

beskrivande text samt kommentarer angående svaren.  

 

10.1. Elevernas svar på hur många gånger i veckan som de motionerar. 

Under kommande diagram visar vi kvinnor och mäns motionstillfällen. Vi har undersökt hur 

många gånger i veckan de anser att de motionerar. När vi räknat ut resultaten har vi avrundat 

siffrorna till heltal.  

 

Figur 1. Så många gånger i veckan som männen och kvinnorna har angett att de motionerar.  

 

I figur 1 kan vi observera att vanligast förekommande är det att kvinnor motionerar cirka fyra 

gånger per vecka. Annars kan man observera att aktivitetsnivån bland kvinnor är ganska hög, 

med få andelar som tränar mindre än tre gånger i veckan. Bland männen är träningstillfällena 

lite mer jämt fördelade. 

   Något vi har observerat under avkodningen av enkäterna är att 32 procent kvinnor, som 

motionerar fyra dagar i veckan och mer, svarat att de deltar mindre än 70 procent på idrott- 

och hälsalektionerna. Bland männen har 25 procent svarat att de deltar mindre än 70 procent. 

Vi vill således lyfta fram att de som angett att de rör på sig uppåt fyra till fem gånger i veckan, 
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inte för den sakens skull angett att de har en hög närvaro på idrott- och hälsalektionerna. 

Anledningarna till att elever, som anger sig vara fysiskt aktiva på sin fritid, väljer att inte 

deltar till 100 procent på idrott- och hälsalektionerna, har vi inte några svar på. De har angett 

många olika anledningar i kommentarsfältet. Vi har inte fått fram någon specifik siffra på 

detta. 

 

Figur 2. Sammanlagda motionstillfällen för män och kvinnor under en vecka. 

 

I sammanställningen av både män och kvinnor (i figur 2) framkommer det att 

motionstillfällen är vanligt förekommande fyra gånger i veckan, med en andel på 27 procent. 

Det är anmärkningsvärt att det endast är 3 procent som har angett att de aldrig motionerar, 

samt att endast 4 procent har angett en gång i veckan. 

   Det är svårt att veta om de dagliga rekommendationerna uppnås eftersom vi inte har 

kunskap om elevernas duration vid träningstillfällena. Vi vet heller inte vad för typ av 

aktivitet de utför då WHO rekommenderar träning som stärker både muskel- och 

benstrukturen samt konditionen. De vi ändå kan observera är att 80 procent av eleverna 

aktiverar sig minst tre, eller fler, gånger i veckan. 
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10.2. Elevernas svar på hur hög respektive låg intensitet de har under träning. 

Under kommande diagram kan man observera kvinnor och mäns skattningar av upplevd 

intensitet under motionstillfällen. När vi räknat ut resultaten har vi avrundat siffrorna till 

heltal.  

 

Figur 3. Männens och kvinnornas skattningar av upplevd intensitet vid motionstillfällen. 

 

Bland männen har 50 procent svarat att de gånger som de motionerar är de uppe i en 

ansträngande nivå. 20 procent har svarat att de motionerar på en medelnivå. Den lägsta 

procenten bland männen var de som motionerade på en lugn nivå, 4 procent.  

   Bland kvinnorna har 40 procent svarat att de motionerar på en nivå mellan medel och 

ansträngande. 28 procent har svarat att de kommer upp i en ansträngande nivå. 5 procent av 

kvinnorna har svarat på både lugn och lugn till medel. 
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Figur 4. Männens och kvinnornas sammanlagda skattningar av upplevd intensitet vid motionstillfällen. 

 

 

Vid sammanställningen av intensiteten, utövar 40 procent av eleverna någon aktivitet på en 

ansträngande nivå. På andra plats kommer nivån medel till ansträngande där 26 procent av 

eleverna svarat på detta alternativ. 6 procent angav att de motionerade på en nivå som var 

mellan lugn och medel. De som tränade tre gånger i veckan angav ofta att de tränade under 

hög ansträngning de gånger de tränade. De som tränade fyra gånger i veckan och högre angav 

ofta att det var varierade nivåer men att det sällan låg under medelnivån.  

   Vi är här medvetna om det faktum att denna fråga kan tolkas olika av alla elever. Vissa kan 

kanske anse sig motionera på en ansträngande nivå, även om de inte kommer upp till en puls 

som är speciellt hög. Men det som räknas är vilken självbild eleverna har och vad de själva 

anser sig ligga på för typ av nivå.  
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10.3. Elevernas svar på hur delaktiga de anser sig vara under idrott- och 

hälsalektionerna. 

Under kommande diagram kan man observera kvinnor och mäns ansedda deltagande under 

lektionerna i idrott och hälsa. När vi räknat ut resultaten har vi avrundat siffrorna till heltal.  

 

Figur 5. Männens och kvinnornas angivna svar om hur delaktiga de är under idrott- och hälsalektionerna. 

 

 

Deltagandet under lektionerna är ganska högt angivna. X-axelns koordinater anger 

procentuella antalet vad gäller könen. Y-axelns koordinater anger det procentuella deltagandet 

under lektionerna.  

   Av männen har 40 procent angett att de är 100 procent deltagande på idrott- och 

hälsalektionerna. 25 procent har angett att de är 90 procent deltagande. 18 procent har svarat 

att de är deltagande till 80 procent av dessa lektioner. 7 procent har angett att de är deltagande 

till 70 procent. Övriga svarsalternativ har fått en låg procent eller ingen alls. 

   Bland kvinnorna har 22 procent svarat att de är 90 procent deltagande på idrott- och 

hälsalektionerna. 20 procent har svarat 100 procent deltagande. 18 procent har svarat att de är 

80 procent deltagande. På svarsalternativen 50 procent, 60 procent och 70 procent har 10 

procent av kvinnorna svarat. 
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Figur 6. Männens och kvinnornas sammanlagda svar om hur delaktiga de är under idrott- och hälsalektionerna. 

 

 

Figur 6 visar Y-axeln procenten för deltagande under lektionerna och X-axeln visar antalet 

elever. Av alla elever som svarat har 32 procent angett att de är 100 procent delaktiga på 

idrott- och hälsalektionerna. 23 procent har svarat att de är 90 procent deltagande. 19 procent 

har angett sig vara 80 procent deltagande. Tittar man på dessa diagram kan man se att det är 

en hög närvaro, vi har fått väldigt få elever som svarat att de är deltagande till 50 procent eller 

lägre. 
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10.4. Elevernas svar på vilken/vilka anledningar som får dem att aktivera sig 

under idrott- och hälsalektionerna. 

Kommande diagram visar enkätens frågeställningar med elevernas tillhörande svar. Frågorna 

är dock aningen modifierade för att få plats i diagrammet. För att se exakta frågeställningen se 

bilaga 1. När vi räknat ut resultaten har vi avrundat siffrorna till heltal.  

 

Figur 7. Männens och kvinnornas svar på vad som får dem att vara aktiva under idrott- och hälsalektionerna. 

 

Utifrån figur 7 kan vi se att det är några punkter som sticker ut mer än de andra, detta både 

från kvinnornas som männens svar.  

   Av männen har 65 procent angett att de aktiverar sig på idrotten för att det är roligt, för att 

må bättre fysiskt och även för att de vill uppnå ett högt betyg. Att de tycker att det är ett bra 

komplement till sin träning, som de utövar på sin fritid, är det 38 procent som har svarat på. 

34 procent har svarat att det tycker att det är kul att vara aktiv med sina klasskamrater under 

idrott- och hälsalektionerna. 31 procent har svarat att de känner att de blir glada av att få röra 

på sig. 26 procent har svarat att en bra lärare är viktigt för dem. 25 procent tycker att det är 

bra med mycket tävlingsmoment. Det är 24 procent har svarat att de tycker att det är givande 

att få vara med för att prova på nya aktiviteter. Lika många procent har svarat att de vill visa 

att de är duktiga. 

   Hos kvinnorna har 67 procent svarat att de vill få ett högt och bra betyg. 57 procent har 

svarat att de gör det för sin fysiska hälsa. 54 procent av kvinnorna har svarat att de tycker att 
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det är roligt. 48 procent har svarat att de tycker det är roligt att vara aktiv med sina 

klasskamrater. 38 procent har svarat att de blir glada av rörelse. 32 procent tycker om att få 

prova på nya aktiviteter och lika många tycker att det är ett bra komplement till sin träning 

utöver skolidrotten. 28 procent av kvinnorna vill visa att de är duktiga och 23 procent anser att 

det är viktigt med en bra lärare. 25 procent av kvinnorna har svarat att de får dåligt samvete 

om de inte deltar på idrott- och hälsalektionerna.  

Figur 8. Männens och kvinnornas sammanlagda svar på vad som får dem att vara aktiva under idrott- och 

hälsalektionerna. 

 

 

Av alla elevers svar, är ett högt och bra betyg den största motivationsfaktorn, för ett 

deltagande under lektionerna, med 66 procent. Att det är roligt har 63 procent av eleverna fyllt 

i. 62 procent har svarat att de gör det för att må bättre fysiskt. Av dessa svar kan vi se att det 

finns en hög yttre samt inre motivation till att vara deltagande på idrott- och hälsalektionerna. 

   40 procent av alla elever tycker att det är kul att vara aktiv med sina klasskamrater. 36 

procent anser att idrotten i skolan är ett bra komplement till deras egen träning. 34 procent 

svarar att de blir glada av att få röra på sig. Endast 6 procent av alla elever som har svarat på 

vår enkätundersökning har angett att idrott- och hälsalektionerna är deras enda 

träningstillfälle.  
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10.5. Elevernas svar på vilken/vilka anledningar som får de att inte vilja aktivera 

sig under idrott- och hälsalektionerna.  

Under kommande diagram kan man observera kvinnor och mäns anledningar till att inte delta 

under lektionerna i idrott och hälsa. När vi räknat ut resultaten har vi avrundat siffrorna till 

heltal.  

 

Figur 9. Männens och kvinnornas svar på vad som får dem att inte vilja vara aktiva under idrott- och 

hälsalektionerna. 

 

Den vanligaste anledningen till att männen inte aktiverar sig under idrott- och 

hälsalektionerna är om de är skadade eller sjuka, 17 procent har angett detta. Efter det har 13 

procent svarat att de redan tränar tillräckligt mycket. 10 procent av männen tycker att en dålig 

lärare får dem att inte vilja aktivera sig. 7 procent tycker att det är för enformigt. 

   Bland kvinnornas svar angav 27 procent att de inte vill delta på grund av en dålig lärare. 25 

procent av kvinnorna tycker att de känner sig sämre än de andra under lektionerna. 20 procent 

har svarat att de inte är deltagande om de antingen är skadade eller sjuka. 18 procent har 

svarat att de inte vet någon speciell anledningen till varför de inte vill delta och lika många 

procent svarar att de inte vill aktivera sig för att de inte orkar.  15 procent tycker att de aldrig 

får göra något kul på idrotten. 17 procent tycker att det blir för enformigt. 12 procent känner 

att de inte blir sedda av sina lärare. Att det är pinsamt att göra misstag anser 10 procent av 

kvinnorna. 

   Andra anmärkningar under denna frågeställning, var att vid observation av 
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kommentarsfältet angav 12 procent av kvinnorna att de tyckte idrott och hälsa borde vara 

något valbart och inte obligatoriskt och att de var med för att de var tvungna. 14 procent 

tyckte att idrott- och hälsalektionerna var alldeles för korta för att kunna prestera något och att 

dessa lektioner borde ha mer schemalagd tid. I kommentarsfälten bland männen har 6 procent 

skrivit att de tycker att det är för mycket bollsport medan 9 procent anser att det är för lite 

bollsport under idrott- och hälsalektionerna.   

    

Figur 10. Männens och kvinnornas sammanlagda svar på vad som får dem att inte vilja vara aktiva under idrott- 

och hälsalektionerna. 
 

 

 

När vi sammanställer kvinnornas och männens svar ser vi att den största orsaken till att 

eleverna inte är aktiva, är om de är skadade eller sjuka då 18 procent har angett detta. Efter 

det tycker 16 procent av eleverna att en dålig lärare får dem att inte vilja delta på idrotten. 11 

procent har svarat att de känner sig sämre än de andra under idrotten och 11 procent har även 

svarat att de tycker att det är för enformigt. Vissa av de som angav denna anledning 

kommenterade även att enformighet innefattade bollspel där undervisningen innehöll för 

mycket av detta. 

   10 procent har svarat att de redan tränar tillräckligt. 10 procent har även svarat att de tycker 

att de aldrig får göra något kul på idrotten. Att de inte aktiverar sig för att de inte orkar har 

också fått 10 procent av svaren. 7 procent har svarat att de inte vet någon orsak till varför de 

inte vill vara aktiva på idrott- och hälsalektionerna. 
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10.6. Elevernas svar på vad som skulle kunna få de mer motiverade till att vilja 

aktivera sig under idrott- och hälsalektionerna. 

Under kommande diagram ser vi kvinnor och mäns svart till vad som skulle kunna få dem 

mer motiverade att delta under lektionerna i idrott och hälsa. När vi räknat ut resultaten har vi 

avrundat siffrorna till heltal.  

 

Figur 11. Männens och kvinnornas svar på vad som skulle kunna få dem mer motiverade till att aktivera sig 

under idrott- och hälsalektionerna.    

 

Bland männen var det vanligaste svaret för att motivera sig mer, att det skulle vara bra för 

deras fysiska hälsa, 36 procent uppgav detta. På andra plats kom alternativet att kunna nå ett 

bättre och högre betyg med 32 procent. Att få testa på nya aktiviteter fick 27 procent av 

svaren. Att få en bra lärare kom upp i 23 procent. Att få en snyggare kropp genom att vara 

aktiv på idrott- och hälsalektionerna var det 22 procent av männen som uppgav som en 

tänkbar motivations höjare. 22 procent av männen önskar att det ska vara mer tävlingsmoment 

på lektionerna för att öka deras motivation. 17 procent fyllde i alternativet om att kunna få en 

bättre psykisk hälsa genom att delta mer aktivt. 

   Det alternativ som flest kvinnor uppgav var att kunna få en snyggare kropp. Det var 47 

procent av kvinnorna som fyllde i detta alternativ. Att öka sina chanser till att få ett bättre och 

högre betyg var det 43 procent av kvinnorna som fyllde i. Att få en bättre fysisk hälsa var det 

42 procent som angav. 38 procent angav att en bra lärare skulle kunna öka deras motivation. 

Att få testa på olika typer av aktiviteter kom upp i 37 procent. 25 procent svarade att de ville 
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träna med folk på sin egen nivå. 22 procent av kvinnorna svarade att de skulle kunna göra det 

för att öka chanserna till en god psykisk hälsa. 

Figur 12. Männens och kvinnornas sammanlagda svar på vad som skulle kunna få dem mer motiverade till att 

aktivera sig under idrott- och hälsalektionerna.

 

Vid sammanställningen av svaren, uppgav 39 procent att de skulle bli mer motiverade om den 

fysiska hälsan kunde förbättras. Efter det kom, med 37 procent, att öka chanserna för att få ett 

bättre och högre betyg. 31 procent har svarat att de vill testa på fler nya aktiviteter. 30 procent 

av eleverna har angett att deras motivation höjs genom förhoppningen om att ett aktivt 

deltagande ska kunna ge dem en snyggare kropp. 29 procent har fyllt i alternativet om att få 

en bra lärare skulle ge dem en ökad motivation. Sammanlagt har 19 procent av eleverna svarat 

att de kan motiveras av tanken att kunna få en bättre psykisk hälsa. 18 procent har svarat att 

de vill bli bättre på olika aktiviteter och lika många har svarat att de vill träna med människor 

som är på samma fysiska nivå som dem själva är. 17 procent har svarat att de vill ha mer 

tävlingsmoment medan 6 procent har svarat att de vill ha mindre tävlingsmoment.   
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11. Diskussion 
Denna del kommer främst att innefatta en diskussion angående resultaten kring vår studie, 

men också om metoddelen, dess bakgrund och arbetsprocessen samt jämförelse med tidigare 

forskning. 

11.1. Resultatdiskussion  

11.1.1. Vad blir elever motiverade av för att aktivera sig under idrott- och 

hälsalektionerna? 

Utifrån den första frågeställningen kan vi observera att de fem främsta orsakerna till elevers 

medverkan i ämnet idrott och hälsa är att få ett högt och bra betyg, att det är roligt, att 

eleverna upplever ett fysiskt välmående, att de får vara aktiva med sina klasskamrater och att 

de anser skolidrotten som ett bra komplement till egen träning. 

   I jämförelse med Isbergs (2009) studie, som nämner betygens betydelse för motivation, kan 

vi se att våra resultat stämmer överens med det författaren beskriver. En yttre faktor är alltså 

den främsta anledningen till ökad motivation. Utifrån detta har vi diskuterat om huruvida 

klassrumsklimatet i skolan kan anses som prestationsorienterat, där elevernas resultat sätts i 

fokus, eller uppgiftsorienterat, där lärare och elev ser både arbetsprocessen och resultatet som 

en del av lärandet (Isberg 2009). Isberg betonar att ett uppgiftsorienterat klimat är att föredra 

då elever slipper att jämföra sig med andra vid exempelvis lagspelstävlingar eller 

konditionslopp.  

   Att eleverna tycker idrott är roligt går hand i hand med Mikaelssons (2012) studie, där 

författaren kommer fram till ett liknade resultat. För att läraren ska få elever till ett deltagande 

krävs alltså inte bara yttre motivation, utan det bör även finnas viss del av inre motivation. 

Om eleverna förknippar en aktivitet med något positivt deltar dessa med större entusiasm 

(Mikaelsson, 2012; Isberg 2009). Hur läraren ska veta vad som är roligt, återstår för denne att 

ta reda på i respektive klass. 

   Vidare ser vi att ett klimat av närhet och vänskap är betydelsefullt för ett aktivt deltagande, 

vilket vi tolkar som att säkerhet och trygghet är viktigt. 

   De resterande svaralternativen rangordnar eleverna som att deltagande utgår från att de blir 

glada, de tycker om att testa nya saker, att läraren är inspirerande och bra, de får känna sig 

duktiga och att det är mycket tävlingsmoment.  

   Något vi reagerade på var elevernas inställning till lärarens roll under lektionerna. Det 

Mikaelsson (2012) och Isberg (2009) tar upp i sina studier är lärarens stora betydelse för 
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elevernas motivation. Av de elever som deltog under idrottslektionerna tyckte vi att det var 

relativit få som reflekterade över lärarens roll för aktivering (bara 25 procent). Anledningen 

till detta svar tror vi kan bero på att elever som redan har ett bra självförtroende inför idrott 

och rörelse, inte reflekterar över positiv respons lika mycket som en elev med dåligt 

självförtroende inför idrott gör.  

   Det vi reflekterat över är att eleverna har uppgivit att de hellre vill ha mer tävlingsmoment i 

undervisningen än mindre. I Mikaelssons (2012) studie berättar författaren att ett klimat med 

tävlingsformer och jämförande tester, gav en negativ syn på idrott hos de flesta elever. 

Visserligen är tävling inte högt skattat, men vi tycker ändå att det är anmärkningsvärt att fler 

elever tycker att de ska ha mer tävlingsmoment än mindre, när andra undersökningar säger 

motsatsen.  

11.1.2. Vad gör elever mindre motiverade under idrott- och 

hälsalektionerna? 

 Utifrån den andra frågeställningen kan vi observera att den främsta orsaken till elevers 

ickedeltagande är på grund av en yttre faktor som skada eller sjukdom, tätt följt av 

klassificeringen ”en dålig lärare”. Detta visar att läraren, i liknelse med Isberg (2009) och 

Mikaelssons (2012) studie, har en viktig roll i klassrummet. Anledningen till detta svar, tror vi 

ligger i ovan nämnda åsikter. De som inte känner ett självförtroende inför rörelse och idrott 

behöver bekräftelse för att känna sig dugliga och kapabla. Sedan kan vi spekulera kring vad 

eleverna menar med en dålig lärare. Är denne sämre på grund av enformighet, dålig 

uppmuntran eller tråkiga aktiviteter etc.? 

   Att tillägga var det dessutom många elever som svarade att de kände sig sämre än andra. 

Här tror vi att det är viktigt att läraren låter elever får känna att de kan kontrollera och påverka 

sin egen situation. När undervisningen sker på elevernas villkor där de får kontroll vid 

utförandet av uppgifter, skriver Isberg (2009) att ungdomar blir mer motiverade till motion. 

Dessutom var uppmuntran och feedback från både lärare och elever en viktig faktor till 

fortsatt fysisk aktivitet. De elever som deltog under skolidrotten angav i hög utstäckning att de 

tyckte idrott var roligt samtidigt som de också angav att de kände ett starkare band till sina 

klasskamrater. Finns det då ett samband mellan elevers deltagande och att klimatet spelar en 

stor roll i klassrummet?  

   En annan orsak till ickedeltagande är bristen på variation. Eleverna har angett att de gärna 

skulle pröva på mer och olika aktiviteter. I Skolinspektionens rapport (2010) anges bristen på 
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variation som en stor orsak till ett ickedeltagande och i jämförelse med vår studie kan vi se att 

således är fallet. 

   Vidare beskriver eleverna sitt ickedeltagande utifrån bristande ork. Hur en lärare kan 

hantera detta problem är utifrån varje elevs specifika behov. Hur ser elevens matvanor ut, dess 

sömncyklar eller aktiveringsgrad? Utifrån dessa faktorer kan pedagogen vägleda eleven till ett 

mer energigivande levnadssätt. 

11.1.3. Vad skulle göra elever mer motiverade att delta under idrott- och 

hälsalektionerna? 

För att få ungdomar mer motiverade fann vi att elever tyckte att yttre motivationsfaktorer var 

den största anledningen till deltagande. Att bättra på den fysiska hälsan, tätt följt av ett högre 

betyg, var de två popläraste anledningarna till att medverka under lektionerna. Att pröva på 

nya aktiviteter ansåg eleverna som viktigt, där många faktiskt kommenterade att bollsporter 

tog för mycket plats. Vidare var en snygg kropp en stor faktor för motivation och att eleverna 

fick undervisas av en bra och inspirerande lärare. 

   Vad eleverna menar med den fysiska hälsa kan ses både som en inre och yttre faktor. Den 

yttre faktorn kan handla om att ungdomarna till exempel endast tränar för att de måste 

styrketräna till förmån för någon annan aktivitet. Aktiviteten behöver på så vis inte 

nödvändigtvis vara rolig att utföra. Den inre faktorn handlar däremot om att styrketräningen 

utförs av eleven för att denne finner en lust i momentet. Att uppleva tillfredställelsen av att 

åstadkomma ett bättre resultat än tidigare, vilket innebär att man motiveras av att uppnå mål 

för att sedan skapa nya.  

   Som vi ser har betyget även här en betydande roll för motivationen.  Som vi nämnt ovan är 

det en yttre motivationsfaktor och stämmer överens med de andra undersökningarna. 

   Vidare resultat har vi inte mycket att tillägga något om. Vi har diskuterat svaren under den 

tredje frågeställningen i ovanstående text. Det vi kan lägga till är förvåningen över elevernas 

önskan till mer tävlingsmoment, eftersom tidigare litteratur tagit upp prestationsmoment som 

något negativt att genomföra. 

11.1.4. Övriga tankar om resultatet 

Anledningen till att vi inte diskuterat kring alla punkter är på grund av att vi inte har haft 

några åsikter kring vissa svar. Vi ville ändå ha med dem i resultatdelen på grund av att vi 

tycker att resultaten är intressanta och att andra kanske vill ta del av dem. 
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Att vi bara diskuterat elevernas gemensamma resultat beror på att vi inte vill könsbestämma 

ett beteende. Det finns olikheter i ett beteende som inte har med kön att göra. Vi ser elever 

som individer med differentierade behov och vanor inte som män eller kvinnor. Vi har ändå 

valt att visa denna del i undersökningen för andra intresserade.  

   I svarsalternativen ser man dock att många kvinnor visar upp en osäker självbild.  Många 

anger att de känner sig sämre, att de tycker att det är pinsamt vid misstag, de känner att 

läraren inte ser dem och de vill minska tävlingsmomenten. Åtgärder som vi tror att en lärare 

kan vidta vid sådana fall är att låta osäkra elever ha ett större inflytande över sin undervisning, 

att inte utsätta dem för prestationsmoment och ge mycket beröm samt synliggöra dem. 

   Något vi trodde skulle vara ett hinder för ett relevant resultat, var att vissa av eleverna 

kanske skulle ha svårt att svara på frågan angående motivationsskapande moment (se bilaga 

ett, fråga 5 och 7) under idrott- och hälsalektionerna. Vi utgick från Faskungers (2001, s.23 & 

s.30-32) motivationsstege där författaren delar in förändringsbenägenheter i fem olika stadier. 

Om flera elever befann sig i första stadiet (förnekelsestadiet), där individen inte erkänner ett 

existerande problem och inte funderar på en förändring, spekulerade vi ifall dessa elever 

skulle svara undvikande eller inget alls på våra frågor med anledning av att de inte funderat, 

velat eller ens tänkt på att motionera mer. Alla eleverna svarade på denna fråga, något som vi 

ser positivt på.  

   Vi har även fått tillkommande svar från kvinnorna med blandade åsikter om att idrott och 

hälsa-lektionerna borde vara valfria och inte obligatoriska. En annan sida ansåg dock att tiden 

inte räckte till under idrott och hälsa-lektionerna, och att de önskade att ämnet skulle få fler 

timmar i scheman. Vi är nöjda med att våra kommentarsfält gav oss dessa synpunkter, men vi 

hade ändå hoppats på att få fler givande kommentarer liknande dessa.  

   I och med att vi avrundat siffrorna till heltal och inte decimaltal har det blivit en procentuell 

felaktighet. Vi har dock ansett att marginalerna varit små att de inte påverkat resultaten 

markant. Vi insåg också att resultaten kan ha blivit snedfördelade i och med att informanterna 

har haft möjlighet att ringa in flera svarsalternativ på våra frågor. Vid avkodningen visade det 

sig att kvinnorna hade angett fler svar än männen vilket gav en högre procentuell 

svarsfrekvens för kvinnorna än för männen. 

11.2. Metoddiskussion 

Bengt Larsson (2008) skriver att idrottsvanor skiljer sig beroende på boendeort, 

socioekonomiska och kulturella samt könsmässiga villkor. I högre sociala grupper till 

exempel, används motion utifrån ett nyttoperspektiv och utgör en del av fritiden. I denna 
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grupp håller sig människor i högre grad mer fysisk som psykiskt friska. Inom lägre sociala 

grupper finns det att större avståndstagande till motion. Statistik visar på så vis att 

folksjukdomar ökar i denna grupp.  

   Utifrån Larssons studier hade i vi åtanke att vi skulle dela ut enkäterna till skolor som hade 

olika sorters inriktningar, från olika sorters orter, med elever från olika sociokulturella 

bakgrunder. Detta för att försöka få ett så blandat elevunderlag som möjligt.  

   Något vi i efterhand känner att vi borde ha gjort annorlunda med vår enkät är att vi 

genomgående skulle varit konsekventa och inte använt olika begrepp i en och samma enkät. 

Motion och fysiskt aktivet har olika innebörd, men detta presenterades inte för eleverna då 

enkäterna delades ut och frågan tolkades därmed olika från individ till individ.  

   Problemet har lett till att vi har fått olika typer av svar på frågorna angående hur mycket 

eleverna motionerar per vecka. Då vissa elever har tolkat det som en fråga angående deras 

vardagsmotion, har andra tolkat det som en fråga angående antalet motionspass de genomfört 

varje vecka. Informanterna angav inte heller durationen på arbetet de utförde. De som 

vardagsmotionerade kunde således vara ute och gå flera timmar om dagen och uppfylla 

WHO:s rekommendationer för daglig fysisk aktivitet likaledes som den hårt motionerade 

eleven.  

Resultatet blev alltså svårt att jämföra med bakgrundsforskningens studier angående 

ungdomars dagliga fysiska aktivitet. 

   Vi valde att ta med frågor om elevernas motionsvanor på deras fritid för att söka efter ett 

samband mellan hög aktivitet på fritiden och deras delaktighet på idrott och hälsa-lektionerna. 

Vi kan, utifrån vår insamlade data, konstatera att vissa av de elever som är aktiva på sin fritid, 

inte har angett en hög delaktighet på lektionerna. Vi kan dock inte ange en specifik orsak då 

eleverna angav så många olika anledningar. 

   Något som kan ha påverkat våra resultat är att vi har fått en snedfördelning av män och 

kvinnor i våra svar, med 98 män som har svarat, men bara 60 kvinnor. Vi kan dock konstatera 

att vid de tillfällen som vi delat ut enkäterna, har ingen av eleverna valt att inte svara på dessa. 

Alla enkäter vi delat ut, har vi fått tillbaka ifyllda.  

   Enkäten var mycket effektiv för den gick snabbt att avkoda och få fram resultat, men under 

arbetets gång upptäckte vi dock vissa problem med utformningen vad gäller svarsalternativen. 

Det gällde framförallt hur eleverna hade tolkat alternativen, men också hur de hade 

formulerats. 

   I och med avkodningen insåg vi att svaren till frågorna var aningen felformulerade och vissa 

kunde tolkas på många olika sätt. Ett exempel är under fråga fem (se bilaga 1) med 
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svarsalternativet ”Jag får dåligt samvete om jag inte är med”, där vi började fundera på varför 

och på vilket sätt eleverna fick dåligt samvete. 

   För att få bättre information hade vi nog hellre använt oss av attitydsfrågor, liknade de som 

finns i studentrapporten Alla ska med (Holmberg & Söderholm, 2012). Vi tror att resultatet, 

med hjälp av detta tillvägagångssätt, skulle kunnat fånga upp mer känslor och attityder till 

skolämnet idrott och hälsa. Vi valde dock att inte lägga upp enkäten på detta sätt på grund av 

Trost (2012, s.65-92) påpekande att jakande eller nekande svar kunde vara uttröttande.  

Vidare diskuterade vi om en fördjupande undersökning skulle gjort studien mer rättvis. Med 

elevintervjuer, skulle vi kanske fått mer förståelse bakom frågor som vi ansett svårtolkade. 

   Ett fel vi även har gjort är att arbetat och utformat enkäten jämsides med att vi läst olika 

teorier. Ju mer vi har läst, desto mer frågor har vi märkt att vi missat och skulle velat lägga 

till. Undersökningen skulle dock ha blivit för stor och vi var tvungna att begränsa oss. 

Enkäten blev medvetet kort för att vi inte skulle få övermänskligt mycket att göra, men i och 

med avkodningen insåg vi att vi kunde utformat den med mer, eller andra, svarsalternativ. 

   Utifrån elevernas svar kunde vi diskutera vidare kring andra typer av motivationsteorier som 

till exempel Hassmén, Hassmén & Plate (2003, s.166-168) nämner i Idrottspsykologi. Där tar 

de bland annat upp teorin om ”Test anxiety approach” som menar att prestationer påverkas av 

en ängslan som skapas kring själva prestations- och värderingssituationen. Eleven blir 

negativt inställd till tester och motivationen minskar. Denna typ av fråga medverkade aldrig i 

enkäten. 

   Vi är ändå nöjda med de frågor vi har ställt, men önskar att svarsalternativen kunde vara 

något förändrade. Problemet var bara att vi oroade oss för tidsaspekten och vi begränsade 

svaren för att inte få för mycket att avkoda. Det visade sig sedan att vi kunde utarbetat en 

enkät, som skulle kunnat innefatta mer utförliga svarsalternativ och i slutendan skulle vi fått 

en djupare förståelse kring elevers känslor och åsikter kring idrott och hälsa. 

12. Slutsats 

Våra resultat från undersökningen visar att elever finner motivation utifrån betyg. Den inre 

motivationsfaktorn är mer representativ bland de elever som deltar i skolämnet idrott och 

hälsa. Detta tror vi beror på elevernas självkänsla inför vad de kan prestera och åstadkomma. 

Det vi ser är att läraren är viktigt i detta avseende och behövs för att stärka elevers identitet 

och vilja till rörelse. Det som dessutom är anmärkningsvärt är att elever som är aktiva under 

fritiden inte nödvändigtvis är det under lektionerna i idrott och hälsa. 
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  En förbättring till framtida studier, skulle vara en enkät där svarsalternativens utformning 

inte borde ha en så stor tolkningsbredd. Vid databearbetningen visade det sig att svaren var 

mycket tolkningsbara och svårdefinierade. 

   En fördjupning inom området skulle krävas för bättre kunskap om motivationsfenomen. Ett 

annat svarssystem skulle behöva utarbetas med mer åsiktsfrågor av jakande eller nekande 

attityd och det skulle behövas ett större antal informanter, med större sociokulturell bakgrund, 

för att göra undersökningen mer rättvis. 

   Våra tankar angående resultaten är att dessa inte på något sätt varit banbrytande eller 

oväntade. En anledning till detta skulle kunna bero på variationerna av informanternas 

sociokulturella bakgrunder. En annan anledning är elevunderlagets antal. Undersökningen 

hade relativt få deltagare vilket betyder att vi inte kan dra en generell slutsats utifrån denna.    
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Bilaga 1 

 
Hej! 
Vi är två lärarstuderande från Uppsala universitet, som går den sista terminen på Idrott och 
Hälsa. Vi har valt att studera ett ämne som handlar om elevers motivation till att fysiskt 
aktivera sig på Idrott och hälsa-lektionerna. Frågorna riktar sig alltså till skolans idrott.  
   Frågorna är helt anonyma, vilket gör att vi inte kan ta reda på vem som skrivit vad. Förstås 
är enkäten även frivillig, vilket gör att frågorna inte måste besvaras för den som inte vill. 
Vi vill gärna att ni svara så sanningsenligt som möjligt. 
Tackar på förhand! 
 
Uppsala universitet 
Johanna Repa 
Max Ekerstam 
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1. Är du kvinna  eller man        ? Vad är din ålder (ÅÅÅÅ) ___________? 
 
 
2. Ungefär hur mycket motionerar du i nuläget?  

 
Rör mig inget alls ca 3ggr/vecka  >5 ggr/vecka 
 
 
 
3. Hur hög respektive låg är intensiteten då du är fysiskt aktiv? 
 
Lugn   Medel Ansträngande 
(ex. promenader, bowla, fiska) (ex. simma, dans, powerwalk) (ex. intervallträning, 
   sprint, spinning) 
 
 
Kommentarer: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Hur delaktig anser du dig vara under idrott och hälsa-lektionerna? 
 
Ingen delaktighet alls    Är delaktig jämt 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
5. Av vilken anledning aktiverar du dig fysiskt på idrott och hälsa- lektionerna? Stryk under eller 

ringa in de alternativ som du tycker passar in på dig. Du kan svara på flera av alternativen. 

 För att få ett högt och bra betyg 
 

 Jag mår bättre fysiskt 
 

 Tillfredställsensen när jag klarar av 
något som är svårt 

 

 För att prova på nya aktiviteter 
 

 Bra komplement till träning som gör 
mig smidigare, starkare, orkar mer 
m.m. 

 

 Enda träningstillfället för mig 
 

 Det är roligt 
 

 Det är lite tävlingsmoment 
 

 Mycket tävlingsmoment som gör mig 
”taggad” 

 

 För att jag måste för att få ett godkänt 
betyg 

 

 För att jag vill visa att jag är duktig 
 

 Det är roligt att vara aktiv med sina 
vänner/klasskamrater. Vi kommer 
närmare varandra då 

 

 Vi har en bra lärare 
 

 Jag får dåligt samvete om jag inte är 
med 

 

 Jag blir glad av att röra på mig 
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 Vet inte/har inte funderat på det 
Andra/mer anledningar/kommentarer: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Av vilken anledning aktiverar du dig INTE på idrott och hälsa-lektionerna? Stryk under eller 

ringa in de alternativ som du tycker passar in på dig. Du kan svara på flera av alternativen. 

 Jag orkar inte/ bryr mig inte/tråkigt 
 

 Vi gör aldrig något som jag tycker är 
kul 

 

 Jag tränar redan så mycket 
 

 Jag glömmer ofta kläder 
 

 Vi gör bara en form av aktivitet (ex. 
bollspel, dans, kondition, annat) 

 

 Jag är skadad för tillfället 
 

 Ingen klasskompis/vän som jag kan 
vara med 

 

 Pinsamt när jag gör fel eller misstag 
 

 Jag känner mig sämre än de andra 
 

 Oinspirerande lärare 
 

 För lite tävlingsmoment 
 

 För mycket tävlingsmoment 
 

 Läraren ser inte hur bra jag är 
 

 Jag ser ingen mening med att delta 
 

 Vet inte/har inte funderat på det 

 
Andra/mer förslag/kommentarer: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Vad skulle kunna få dig mer motiverad att delta under idrott och hälsa-lektionerna tror du? 

Stryk under eller ringa in de alternativ som du tycker passar in på dig. Du kan svara på flera av 
alternativen. 

 Att få någon att träna med 
 

 Få bättre/högre betyg 
 

 Få en snyggare kropp 
 

 Bättre för min hälsa fysiskt 
 

 Jag skulle vilja bli bättre på en aktivitet 
 

 Pröva på olika typer av aktiviteter 

 Jag vill träna mer med människor som 
är på min fysiska nivå. Det blir lätt 
tråkigt att träna med någon som är 
mycket bättre 

 

 Få en inspirerande/bra lärare 
 

 Jag skulle vilja synas mer/få mer 
beröm 
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 Jag skulle vilja ha mindre 
tävlingsmoment 

 

 Jag skulle vilja ha mer tävlingsmoment 
 

 För att bättra på min hälsa psykiskt 

 

 Jag skulle vilja träna mer på aktiviteter 
som jag är bra på. 

 

 Vet inte/har inte funderat på det 

 
Andra/mer förslag/kommentarer: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Tycker du att idrott och hälsa-ämnet är inspirerande/roligt? 

Om nej, varför och hur skulle det kunna bli bättre? 
Om ja, varför (kom gärna med kommentarer till utveckling)? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Övriga kommentarer eller synpunkter på idrott och hälsa-ämnet: 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 


