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Sammanfattning 

 

Med denna undersökning vill författaren ta reda på hur lärare arbetar med att inkludera och 

motivera alla elever till att delta med glädje på idrottslektionerna. Författaren vill därför ta 

reda på vad skolan kan göra för att uppmuntra eller erbjuda mer fysisk aktivitet i skolan, samt 

hur man kan få idrotten mer lustfylld och erbjuda ett stort utbud av aktiviteter så att alla barn 

och ungdomar kan hitta något som tilltalar dem. Detta kan förhoppningsvis leda till ett fysiskt 

aktivt liv utanför skolan. 

Frågeställningarna är:  

* Vilka strategier använder sig lärarna av idag för att få alla elever att känna att de är den del 

av gemenskapen?  

* Hur mycket har eleverna själva möjlighet att påverka planeringen av idrottslektionerna?  

* Ser lärarna alla individers behov, förmågor och intressen?  

Undersökningen bygger på den kvantitativa metoden, då enkäter användes som 

insamlingsmetod. Skribenten valde den metoden för att det går snabbt att efterarbeta, då 

enkätsvaren kan läggas in på datorn för att analyseras vid ett senare tillfälle.Det finns dock en 

nackdel med att endast använda sig av den kvantitativa metoden och det är att man inte kan gå 

på djupet med frågeställningarna  
 

Slutsatsen som författaren drar efter denna studie är att det finns forskning kring motivation 

och inkludering i idrottssammanhang. Motivation och inkludering får allt större utrymme i 

skolan och även idrottsundervisningen. Nu fick författaren endast svar från 1 idrottslärare men 

den läraren, tolkar författaren, har detta som en grund i sin undervisning.  
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Denna uppsats bygger på en studie där författaren har valt att undersöka vad skolan och 

lärarna gör för att få alla barn att känna sig inkluderade på idrottslektionerna och känna glädje 

inför dessa lektioner. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och 

få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”1 

Stillasittandet i samhället ökar och dagens barn och ungdomar sitter allt för mycket framför 

TV, datorer och andra elektroniska leksaker. Författaren vill därför ta reda på vad skolan kan 

göra för att uppmuntra eller erbjuda mer fysisk aktivitet i skolan, samt hur man kan få idrotten 

mer lustfylld och erbjuda ett stort utbud av aktiviteter så att alla barn och ungdomar kan hitta 

något som tilltalar dem. Detta kan förhoppningsvis leda till ett fysiskt aktivt liv utanför 

skolan. Skolan är en plats som har stort inflytande över barns och ungdomars utveckling. Man 

har gjort många empiriska studier som visar på att skolan påverkar individens känslor, sociala 

beteende och kognitiva förmågor.3 Det är viktigt att motivera sina elever till fortsatt lärande 

och det gör man genom lekar och aktiviteter som eleverna tycker är roliga, meningsfulla och 

intressanta. Annerstedt skriver att de mål som läraren sätter ska anpassas och utformas efter 

varje elevs behov och förutsättningar, för att eleven ska känna sig glad och till freds med 

lektionen.4 Enligt FN:s barnkonvention så är människor under 18 år i behov av separat 

behandling i jämförelse med vuxna. I Barnkonventionen kan man läsa fäöljande: 

Barn har rätt till:  

- Resurser (exempelvis hälsa och utbildning). 

- Skydd(exempelvis mot diskriminering, övergrepp och kränkningar). 

- Delaktighet(och få göra sina röster hörda i frågor som rör dem).2 

 

Forskare anser att det är relevant att använda sig av barnkonventionen även i 

idrottssammanhang för att skydda barn trots att det inte lyfts fram specifikt.3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ___________________________________ 

 

1 Skolverket, 1Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, lgr 11, 2011, s.9  
2 Barnkonventionen enligt Redelius, Karin, Idrottens barn – fria från kränkningar? 2011, s. 15. 
3 Barnkonventionen enligt Redelius, Karin, Idrottens barn – fria från kränkningar? 2011, s. 15. 

 

2 Bakgrund 
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I bakgrunden presenterar författaren vad styrdokumenten säger om ämnet Idrott och hälsa, 

därefter handlar bakgrunden om motivation och slutligen inkludering.  

2.1 Vad säger styrdokumenten? 

I Lgr 11 kan man läsa att ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar ett intresse 

för att var fysiskt aktiva. Idrottsundervisningen ska även erbjuda eleverna olika slags 

aktiviteter. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig att samarbeta och visa 

respekt för andra. Eleverna ska genom undervisningen utveckla en god tilltro till sin egen 

fysiska förmåga.4 Läraren ska ansvara för att varje elev får ha inflytande över arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll och svara för att flickor och pojkar får lika stort 

utrymme i undervisningen och ett lika stort inflytande.5 Skolan ska bidra till elevernas 

harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares 

ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera 

och integrera kunskaper i sina olika former. Skolan ska medverka till att främja elevernas 

nyfikenhet, utforskande och lust att lära samt bidra till den harmoniska utvecklingen för 

eleverna.6 

Trots att skolidrotten ar ett stort inflytande på huruvida barn och ungdomar lär sig tycka om 

fysisk aktivitet eller inte, så lever inte verklighetens idrottslektioner upp till kursplanernas 

mål.7 

2.2 Motivation 

Skolan är en plats som har stort inflytande över barns och ungdomars utveckling. Man har 

gjort många empiriska studier som visar på att skolan påverkar individens känslor, sociala 

beteende och kognitiva förmågor.8 Det är viktigt att motivera sina elever till fortsatt lärande 

och det gör man genom lekar och aktiviteter som eleverna tycker är roliga, meningsfulla och 

intressanta. Annerstedt skriver att de mål som läraren sätter ska anpassas och utformas efter 

varje elevs behov och förutsättningar, för att eleven ska känna sig glad och till freds med 

lektionen.9 

 

 

 

 

 

 
 

   _______________________________________________________ 

 

4 Skolverket, Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, lgr 11, Stockholm: Fritzes, 2011, s. 51 
5 Skolverket, Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, lgr 11, Stockholm: Fritzes, 2011, s. 15 
6 Skolverket, Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, lgr 11, Stockholm: Fritzes, 2011, s. 13 
7 Larsson & Redelius, 2004; Erikson et al., 2005; Sandahl, 2005; Annerstedt, 2008; Ekberg, 2009, enligt Isberg, 

Jenny, Viljan till fysisk aktivitet – en intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva, 2004, s. 

24. 
8 Giota, J, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, 2002, s. 279. 
9 Annerstedt, Claes, Att undervisa i idrott – idrottsämnets didaktiv, 1990, s.139. 

2.2.1 Tolkning av begreppet motivation 

 



7 
 

Begreppet motivation enligt Nationalencyklopedin: 

Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget 

handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum 

att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden. 

Motivationskällan kan antingen förläggas inom personen eller organismen, som i instinkts- eller 

drivkraftsteorier, eller i yttervärlden, som i s.k. incentivteori. 

I det förra fallet uppfattas människan som styrd av mer eller mindre primitiva inre drivkrafter 

som startar och ger energi åt handlandet. Ett sådant synsätt förfäktas såväl inom Freuds 

psykoanalys som inom Clarke L. Hulls inlärningsteori. Incentivteorin däremot lägger betoningen 

på motivationens styrande roll: handlandet dras mot eftersträvansvärda målobjekt i omvärlden. 

Vanligen skiljer man mellan primär och sekundär motivation, där den förra ofta antas vara 

biologiskt betingad och den senare formad av en social och kulturell inlärningshistoria. Primära 

motivationsprocesser gäller behov som måste tillfredsställas för individens och artens 

fortlevnad, t.ex. hunger, smärtundvikande och sex. De underliggande neurobiologiska 

mekanismerna är relativt väl kartlagda. Till de grundläggande biologiska behoven brukar man 

såväl räkna ”nyfikenhet”, dvs. behov av att undersöka sin omgivning, som sociala bindningar till 

vårdare och andra individer av arten. 

Behov av makt eller självförverkligande är andra motivationsprocesser som ibland betraktas som 

primära, trots att kunskaper om deras biologiska grund saknas. Ofta har man som t.ex. Maslow 

tänkt sig att olika behov kan ordnas hierarkiskt från lägre (t.ex. kroppsliga behov) till högre 

(behov av uppskattning och självförverkligande), där de senare kan aktiveras först när de förra är 

tillfredsställda. 

Sekundär eller förvärvad motivation antas grunda sig på de primära motivationsprocesserna, 

som modifieras genom socialisationen. Ofta ligger tyngdpunkten i teorier för sekundär 

motivation på målobjekt i omvärlden snarare än på inre drivkrafter och behov10 

 

2.2.2 Inre och yttre motivation  

Samhället och skolan har visat att idrott är ett viktigt ämne då det finns med från förskoleklass 

och genom grundskolan och gymnasiet. Idrottslärarna har därför ett stort ansvar att utforma 

lektionerna så att alla elever kan känna en glädje i att röra sig. Det är bra om undervisningen 

läggs upp så att alla elever ges möjligheten att utveckla ett intresse i att röra på sig och lägga 

grunden till en livslång glädje i att utöva motion i någon form.11 

 

 

 

 

    ______________________________ 

10 Nationalencyklopedin, 2010. 
11 Rejdemo, A och Rejdemo, T, Annerstedt, Claes, Att undervisa i idrott – idrottsämnets didaktik, 1990, s.191. 

Grundläggande behov som är viktiga att tillfredsställa i undervisningen. Det är angeläget att vid 

varje idrottslektion få uppleva 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motiv
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o rörelse-aktivitet-kroppsmedvetenhet 

o pänning-nya utmaningar på egen nivå 

o kreativitet-utveckling-framsteg 

o social gemenskap-samarbete 

o trygghet-att våga 

o glädje12 

Forskning om inre motivation har visat att elever tappar sin inre motivation när de tvingas att 

anpassa sig efter de vuxnas krav om att det gäller att prestera.13  De elever som behärskar 

ämnet bra och är delaktiga är de som oftast lyckas leva upp till lärarnas och skolan 

förväntningar. Genom yttre motivation så når dessa elever fram till kraven som ställs på 

eleverna och därigenom blir de ännu skickligare.14  De krav som ställs på eleverna handlar 

ofta om att skolan vill anpassa eleverna efter det samhällsklimat som vi lever i.15  Det är bra 

om idrottslärarna har överblick över klassen så att det inte förekommer trakasserier eller att 

någon elev känner sig exkluderad under lektionerna. Oftast så säger inte eleven till själv om 

den känner sig utanför och ledsen.16  Banduras har gjort studier som visat att ett barn eller 

ungdom som får en negativ uppfattning om den egna förmågan inom ett visst område kan till 

slut undvika aktiviteten helt även om individen innerst inne tycker att det är en rolig aktivitet i 

sig.17 Människor är mycket styrda av tron på den egna förmågan och oförmågan.18 

 

2.3 Inkludering 

Nedan presenteras tolkningen av begreppet inkludering enligt Nationaleclycopedin samt 

skolans ansvar när det gäller att inkludera alla elever i undervisningen. 

2.3.1 Tolkning av begreppet inkludering 

När man översatte Salamanca-deklarationen till svenska och så översatte man inclusion med 

till integrering.19 Det är dock en skillnad mellan integrering och inkludering. När man 

integrerar elever så anpassar man dem efter det skolsystem man har. När man inkluderar 

eleverna så anpassar man skolan efter eleverna.20 Haug (1998) menar att i inkluderad 

undervisning finns det två relativt motstridiga perspektiv som är utmärkande. Det första är ett 

kompensatoriskt perspektiv som innebär att man anser att problemet ligger hos individen. 

Detta perspektiv utmärks av en fokusering på individens oförmågor och man försöker hitta 

lösningar på det problemet. Det andra perspektivet är ett deltagarperspektiv och är mer i linje 

med en demokratisk skola, en skola för alla. Här försöker man att förändra skolsystemet 

istället för individen om det visar sig att någon elev har svårt att klara av undervisningen.21 

   _________________________________________________ 

12 A och Rejdemo, T, Annerstedt, Claes, Att undervisa i idrott – idrottsämnets didaktik, 1990, s.192. 
13 Deci och Ryan,1991 enligt Giota, J, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, 2002, s.284. 
14 Nicholls,1979; Giota, 2001, enligt Giota, J, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, 2002,  s. 284 
15 Wright (1976) enligt Giota, J, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, 2002,  s.284. 
16 Larsson H & Meckbach J (red), Idrottsdidaktiska utmaningar: Lika för alla – om likabehandling i idrott och 

hälsa, Liber: Stockholm, 2007, s.71, s.234 
17 Bandura,1986 enligt Giota, J, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, 2002, s. 284. 
18 Banduras, 1986 enligt Giota, J, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, 2002, s.286. 
19 Persson, Bengt & Persson, Elisabeth, Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever, 2012. 
20 Nilholm, C &Göransson, K, Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskning, 2013.  

21 Haug, 1998 enligt Åström, Peter, Included yet excluded?, 2013, s.10. 

Inkluderingsbegreppet kan man tyda på fler sätt. I Sverige är tolkningen att alla elever ska få 

stöd och man bör anpassa undervisning efter elevernas behov och förmågor. Det sociala 

samspelet är viktigt för att alla elever ska känna sig inkluderade.22 
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2.3.2 Skolans ansvar när det gäller att inkludera alla elever  

Det är bra om idrottsundervisningens innehåll anpassas så att alla elever har möjlighet att 

känna sig delaktiga och känna glädje23 Eleverna ska känna att klassen är en trygg grupp där 

alla har samma värde även om förutsättningarna kan se olika ut. För att läraren ska kunna 

utveckla en sådan gruppdynamik så är det viktigt att han eller hon lägger fokus på 

samarbetslekar vid lektionsplaneringen och inte så mycket på aktiviteter som inriktar sig på 

tävlingar. Då är det lättare att skapa en bra gruppdynamik och ingen elev behöver känna sig 

underlägsen.24 Gemenskap har stor betydelse för att elever ska känna sig mer inkluderade. 

Alla elever ska känna sig delaktiga i den grupp och klass de tillhör.25 Haug hävdar att alla 

individer har rätt att känna samhörighet i något sammanhang.26  Detta är speciellt viktigt för 

barn och ungdomar i skolmiljö. När det gäller inkludering i skolan så har man idag mer börjat 

att anpassa skolan efter eleverna istället för tvärtom. Elevers olikheter ska ses som något 

positivt i undervisningen och inte något negativt.27  Det är bra att skolan börjar bli mer lyhörd 

för alla barns rätt till att känna samhörighet och gemenskap under skolvistelsen. Det är inte 

eleverna som ansvarar för att alla ska känna sig inkluderade under idrottslektionerna. 

Ansvaret ligger på läraren och skolledningen.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      __________________________________________________________ 

 

22 Persson, Bengt & Persson, Elisabeth, Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever, 2012. 
23 Ekberg 2009 enligt Jerlinder, K, Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning, 2010, s.30. 
24 Rejdemo, A och Rejdemo, T, Annerstedt, Claes, Att undervisa i idrott – idrottsämnets didaktik, 1990, s.192. 
25 Nilholm, C &Göransson, K, Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskning? 2013, s. 27. 
26 Nilholm, C &Göransson, K, Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskning?, 2013, s.23. 
27 Nilholm, C &Göransson, K, Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskning, 2013, s. 26. 
28 Persson, B, Eleversolikheter och specialkunskap, 2013, s. 20. 

2.4 Hälsa 

Under denna rubik kommer författaren att göra en kort presentation om rekommendationer för 

barn och ungdomar när det gäller fysisk aktivitet och idrottens effekt på hälsan. 
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2.4.1 Idrottens effekt på hälsan  

U.S. Department of Health and Human Services rekommendationer: 

Det kom nya rekommenadationer gällande fysisk aktivitet för barn och ungdomar i USA under 

2008 (U.S. Department of Health and Human Services, 2008) och dessa lyder: 

Barn och ungdomar bör utföra åtminstone 60 minuter fysisk aktivitet per dag(U.S. Department 

of Health and Human Services, 2008). 

Aerobic: Huvuddelen av dessa 60 minuter eller mer bör vara en måttlig eller hög aerob fysisk 

aktivitetsgrad, och ska inkludera en hög aerob fysisk aktivitet minst 3 gånger per vecka (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2008). 

Muscle-strenghtening: Som en del av de 60 minuterna av daglig aktivitet, bör barn och 

ungdomar utöva muskelstärkande aktivitet minst 3 gånger per vecka (U.S. Department of Health 

and Human Services, 2008). 

Bone-strengthening: Som en del av de 60 minuterna av daglig aktivitet, bör barn och ungdomar 

utföra skelettstärkande aktivitet åtminstone 3 gånger per vecka (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2008).29 

Att barn rör på sig är viktigt för skelettet. Viktbärande träningsmoment ökar benmassan. Bäst 

effekt har träning på benmassan när den sker före puberteten.30 Forskning påvisar att de vanor 

som grundläggs under uppväxtåren är av stor vikt när det gäller hälsan. De vanor som vi lär 

oss som barn ligger till grund för hur vi kan må som vuxna både mentalt och fysiskt.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ________________________________________________________ 

 

29 U.S. Department of Health and Human Services, 2008, enligt Jenny Isberg, Viljan till fysisk aktivitet – en 

intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva, 2009, s. 13-14. 
30 Berg, Ulrika, Barns behov av och rätt till fysisk aktivitet för en god hälsa, 2011,  s. 87. 
31Berg, Ulrika, Barns behov av och rätt till fysisk aktivitet för en god hälsa, 2011, s. 90. 

 

 

 

3 Litterturöversikt  

Nedan kommer jag att presentera de teorier som är relevanta för min studie. 

Litteraturöversikten består av två delar. Den första beskriver tidigare forskning om skolidrott, 
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motivation och inkludering. Därefter presenteras begrepp och teorier som jag min studie 

bygger på. 

 

3.1 Tidigare forskning 

I tidigare forskning kommer författaren presentera tidigare forskning om motivation inom 

skolidrotten samt tidigare forskning om inkludering inom skolidrotten. 

 

3.1.1 Forskning om motivation inom skolidrotten 

CastanedaVázquez och Campos Mesa gjorde en studie i Sevilla i Spanien där man undersökte 

studenters motivation till idrott och fysisk aktivitet. Resultatet som de kom fram till var att 

eleverna motiverades till fysisk aktivitet för att må bra och för de sociala relationerna som 

följer med. Orsaken som eleverna uppgav till att aldrig utöva någon fysisk aktivitet var att det 

inte fanns tid och att aktiviteterna inte fanns inom räckhåll. 32
 

 

Man har även gjort en studie i Gdansk i Polen där man har jämfört elevers motivation till 

fysisk aktivietet mellen år 2000 och 2010. Det betonas i studien att fysisk aktivitet alltid 

kommer av en inre motivation. Skillnaden mellan år 2000 och år 2010 var stor. Eleverna som 

man studerade år 2000 njöt mer av sin fysiska aktivitet, de var bättre på att ta hand om sin 

hälsa och var mer noga med sin kropp och sitt utseende än vad eleverna var som man 

studerade år 2010. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ____________________________________________ 

 

32
Muros, J. J., Zabala, M., Oliveras-López, M. J., Ocaña-Lara, F. A. & Lòpez-García de la Serra, H., Results of a 

7-Week School-Based Physical Activity and Nutrition Pilot Program on Health-Related Parameters in Primary 

School Children in Southern Spain, Pediatric Exercise Science, vol. 25(2), s. 248-26, 2013. 

 
33

Nowak – Zaleska, A., Zaleski, R., Wilk, B., Walentukiewicz, A. & Pasek, M., Motivations for undertaking 

physical activity by first-year students of Faculty of Physical Education in 2000 and 2010, Gdansk University of 

Physical Education and Sport in Gdansk. 

Vol 6(1), s.41-47, 2014. 

 

3.1.2 Forskning om inkludering inom skolidrotten 
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För att barn ska känna sig inkluderade så spelar den sociala gemenskapen en viktig roll. Att 

ingå i ett socialt sammanhang av kommunikation och deltagande är avgörande för att barn och 

ungdomar ska känna sig inkluderade. Människans viktigaste verktyg är kommunikationen. 

Det är genom den som vi skapar den gemenskap som vi vill tillhöra. Ahlberg (2001) menar att 

personalen i skolan är likställt med skolans lärande. En bra lärare som ger behövande insatser 

till eleverna och stödjer dem i lärandet ger i förlängningen elever som känner gemenskap och 

delaktighet i skolan.34 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer jag presentera de teoretiska utgångspunkter som är viktiga i min studie. 

3.2.1 Relationellt perspektiv 

Relationell pedagogik innebär att den pedagogiska relationen mellan elev-lärare, elev-elev, 

lärare-grupp och elev-grupp har en central roll. Forskning med ett relationellt perspektiv till 

utbildning, lärande och undervisning undersöker pedagogiska relationer mellan individer och 

grupper. 35 

”Ordet ”relationell” signalerar att pedagogiska fenomen är minst tvåsidiga (von Wright, 2000), dvs. 

Att vi inte kan förstå dem till fullo utifrån endast en aspekt, till exempel genom att fokusera elevers 

erfarenheter, lärares pedagogiska intentioner, elevgruppers struktur eller undervisningens inramning.” 
36 

 

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

 

En av Vygotskijs teorier handlar om att de redskap individer använder sig av när de utför 

handlingar har stor betydelse för individers utveckling. Om man vill förstå och se den 

utveckling som sker så måste man försöka hitta det inom människans sociala liv. Vi lever i en 

social värld som består av många individer med olika egenskaper och det är i mötet med 

varandra som vi utvecklas. Det är genom den grupp vi föds in i som vi utvecklas och får de 

redskap som vi tar med oss ut i livet. 37 

Jerlang och Ringsted skriver att Vygotskijs teori om pedagogik inte liknade de andra 

forskarnas på den tiden när han verkade, då Vygotskij menade att allt mänskligt liv utvecklas i 

det sociala samspelet och då erfarenheter bildas. När det gäller skolan så är undervisningen 

något som sker tillsammans med andra barn och vuxna. Om man vill se barnets utveckling så 

måste alla hjälpas åt genom att diskutera och lösa uppgifter tillsammans. 38 

 

 

 

 

 

   __________________________________________________ 

 

35 Asplin, Jonas (red), Relationell specialpedagogik – i teori och praktik, 2013, s.14. 
36 Asplin, Jonas (red), Relationell specialpedagogik – i teori och praktik, 2013, s.15. 
37 Jerlang, E och Ringsted(2008). Utvecklingspsykologiska teorier 
38 Jerlang, E och Ringsted(2008). Utvecklingspsykologiska teorier 

3.3  Syfte och frågeställningar 
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Syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärare arbetar med att inkludera och 

motivera alla elever till att delta med glädje på idrottslektionerna.  

Det här leder fram till frågeställningarna:  

* Vilka strategier använder sig lärarna av idag för att få alla elever att känna att de är den del 

av gemenskapen?  

* Hur mycket har eleverna själva möjlighet att påverka planeringen av idrottslektionerna?  

* Ser lärarna alla individers behov, förmågor och intressen?  

 

4 Metod  

I metodavsnittet presenteras datainsamling, hur urvalet gått till och hur den genomfördes. 

Därefter följer en redogörelse av analysmetoden och de etiska överväganden som skribenten 

tagit hänsyn till i studien. 
 

4.1 Metod för datainsamling 

 

Undersökningen bygger på den kvantitativa metoden, då enkäter användes som 

insamlingsmetod. Skribenten valde den metoden för att det går snabbt att efterarbeta, då 

enkätsvaren kan läggas in på datorn för att analyseras vid ett senare tillfälle.39 Det finns dock 

en nackdel med att endast använda sig av den kvantitativa metoden och det är att man inte kan 

gå på djupet med frågeställningarna Nackdelen med att bara göra en kvantitativ metod är att 

djupet på frågeställningarna försvinner.40 
 

Genom att använda sig av enkätform så kunde författaren dessutom få svar från fler skolor 

och därmed fånga in ett större urval av elever och lärare. Positivt med att använda enkäter är 

att alla frågor och svarsalternativ presenteras på samma sätt till alla respondenter.41 

4.2 Urval 

Författaren har valt att använda kvantitativ data, där det skickades ut två enkäter. Sex stycken 

skolor i centrala delarna av en större stad valdes ut och kontaktades av författaren. Både 

privata.och kommunala skolor var representerade i urvalet. Det var elever i årskurs 4, 5, 6 

samt idrottsläraren som frågorna var ställda till i enkäterna. Anledningen till att elever i 

årskurs 4, 5 och 6 valdes ut var att dessa elever är stora nog att besvara enkäten, men de har 

inte uppnått pubertetsåldern än med de förändringar som det för med sig. 

 

 

   _________________________ 

39 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 30-31. 
40 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 43-44. 

4.3 Utformning av enkät  
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Jag använde mig av Göran Ejlertssons ”Enkäten i praktiken” när jag skulle utforma 

enkätformuläret. Enkäten innehöll åtta frågor som hade fasta svarsalternativ och två frågor 

som de fick besvara med egna ord.  Då eleverna i den här undersökningen var relativt unga så 

valde jag enkla frågor och många JA och NEJ frågor, vilket gör det lättare för eleverna att 

besvara enkäten. Det var frågor som var anpassade efter den åldersgrupp jag vände mig till, 

10-12 år. Innan jag skickade ut mina enkäter så fick min handledare ha synpunkter på dess 

frågor och utformande. 42  

 

4.3.1 Genomförande av enkätundersökning 

Via mail kontaktades rektorer på sex olika skolor i mitt närområde. Skolorna valdes ut av 

bekvämlighetsskäl utifall författaren var tvungen att hämta formulären på respektive skola. Ett 

mail formulerades till Rektor och i detta mail bifogades enkäter till elever i årskurs 4, 5 och 6 

samt en enkät till idrottsläraren. Då eleverna är minderåriga så bifogades även ett brev till 

målsman för underskrift.  

4.4 Etiska aspekter 

 

Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen har fyra etiska riktlinjer och dessa 

har använts i denna uppsats. Nedan redovisas dessa fyra riktlinjerna: 

- Informationskravet -Alla berörda måste informeras om uppgiften i studien och vilka villkor 

som gäller för deltagandet. 

- Samtyckeskravet- De som medverkar i studien skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de ska delta. 

- Konfidentialitetskravet - Uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt och förvaras 

från obehöriga. 

-Nyttjandekravet- Uppgifterna i studien får endast nyttjas för studiens ändamål43 

 

Rektor och idrottsläraren informerades om vem författaren är och vad studien hade för syfte. 

Då eleverna går på mellanstadiet och alla eleverna kanske inte hade förmågan att läsa långa 

texter än så informerades endast de vuxna om de regler som författaren arbetade efter. 

Målsmännen fick även de ett informationsbrev som de skulle skriva under för att ge sitt 

godkännande till barnens medverkan. 

 

 

_____________________________________________________ 

 

41 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, Lund: Studentlitteratur, 2005. 
42 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, Lund: Studentlitteratur, 2005. 
43 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2006. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 



15 
 

Enkäterna förvaras så att inga obehöriga får tillgång till dem. Respondenterna har varit 

anonyma under hela undersökningen. Det data som erhållits genom enkätsvaren behandlades 

genom att utvalda enkätfrågor sätts in i tabeller och analyseras. Då jag fick svar från endast en 

klass så blev antalet elever betydligt färre än jag väntat mig och dessutom så var skillnaden 

mellan de olika årskurserna mindre signifikant än skillnaden mellan pojkar och flickor. Jag 

har därför valt att redovisa alla årskurser tillsammans och delat in svaren i flickor och pojkar 

årskurs 4-6.  

Fråga 1-8 i elevenkäten, som är frågor med fasta svarsalternativ, har jag valt att redovisa i 

diagramform.  

Fråga 9-10 i elevenkäten, som är öppna frågor, samt enkätsvaren från idrottsläraren kommer 

presenteras under ”Resultat”. 

 

4.6 Reflektion av metodval 

Författaren anser att insamlingen av data har gått bra, men inser att det hade varit bättre att 

åka ut till skolorna och presentera studien och medverka under ifyllandet av enkäterna. Det är 

möjligt att hade blivit något högre frekvens som hade deltagit i undersökningen om 

överlämnandet av information och material hade varit personligare. Nu blev det ett stort 

bortfall. Svarsfrekvensen blev att endast 1 skola svarade att de ville delta. 2 skolor svarade att 

de inte hade möjlighet att delta i undersökningen, medan de andra 3 skolorna inte svarade på 

mitt mail.  

 

5 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras både undersökningens resultat och analys. Jag börjar med en 

resultatredovisning av elevernas enkätsvar som jag redovisar i diagramform. När jag 

utformade enkäten så delade jag in eleverna i årskurs 4, 5 och 6. Då jag fick svar från endast 

en klass så blev antalet elever betydligt färre än jag väntat mig och dessutom så var skillnaden 

mellan de olika årskurserna mindre signifikant än skillnaden mellan pojkar och flickor. Jag 

har därför valt att redovisa alla årskurser tillsammans och delat in svaren i flickor och pojkar 

årskurs 4-6. Fråga 1-8, som är frågor med fasta svarsalternativ har jag valt att redovisa i 

diagramform. När det gäller frågorna där eleverna fick svara med egna ord så redovisar jag 

inte det i diagramform. Det var stor spridning så jag redovisar inte heller svaren i 

procentform, utan endast redovisar ett utdrag av de aktiviteter som eleverna nämnde i sina 

svar. Cirka en fjärdedel av eleverna svarade inte på de öppna frågorna. 

5.1 Resultatredovisning 

De elevenkäter som blev besvarade var till antalet 67 stycken, med uppdelningen 31 flickor 

och 36 pojkar. I diagrammen där jag redovisar svaren i procent så är 31 stycken flickor 100 % 
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och 36 stycken pojkar 100 %. Lärarens enkätsvar och svaren på elevernas öppna frågor 

redovisas inte i diagramform.  

 

5.1.1 Resultat och analys av elevenkät 

Diagrammet nedan visar att på frågan ”Tycker du om att gå i skolan?” blev resultatet: 

81 % av flickorna och 73 % av pojkarna svarade ja  

19 % av flickorna och 27 % av pojkarna svarade nej  

8 procentenheter fler flickor än pojkar tycker om att gå i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81%

19%

73%

27%

JA NEJ

Tycker du om att gå i skolan?

Flickor årskurs 4-6 Pojkar årskurs 4-6
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Diagrammet nedan visar att på frågan ”Tycker du om idrottslektionerna?” blev resultatet: 

52 % av flickorna och 79 % av pojkarna svarade ja  

48 % av flickorna och 21 % av pojkarna svarade nej  

27 procentenheter fler pojkar än flickor tycker om idrottslektionerna. 

 

Diagrammet nedan visar att på frågan ” Vill du ha fler idrottslektioner i veckan?” blev 

resultatet: 

 46 % av flickorna och 65 % av pojkarna svarade ja  

54 % av flickorna och 35 % av pojkarna svarade nej  

19 procentenheter fler pojkarr än flickor vill ha fler idrottslektioner i veckan. 

 

52%
48%

79%

21%

JA NEJ

Tycker du om idrottslektionerna?

Flickor årskurs 4-6 Pojkar årskurs 4-6

46%

54%

65%

35%

JA NEJ

Vill du ha fler idrottslektioner i veckan?

Flickor årskurs 4-6 Pojkar årskurs 4-6
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Diagrammet nedan visar att på frågan ” Vill du ha färre idrottslektioner i veckan om de vill ha 

färre idrottslektioner i veckan?” blev resultatet: 

 7 % av flickorna och 5 % av pojkarna svarade ja  

93 % av flickorna och 95 % av pojkarna svarade nej  

2 procentenheter fler flickor än pojkar vill ha färre idrottslektioner i veckan. 

 

Diagrammet nedan visar att på frågan ” Känner du dig glad efter idrottslektionen?” blev 

resultatet: 

70 % av flickorna och 88 % av pojkarna svarade ja  

30 % av flickorna och 12 % av pojkarna svarade nej  

18 procentenheter fler pojkar än flickor känner sig glada efter idrottslektionen. 
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93%

5%

95%

JA NEJ

Vill du ha färre idrottslektioner i veckan?

Flickor årskurs 4-6 Pojkar årskurs 4-6

70%

30%

88%

12%

JA NEJ

Känner du dig glad efter idrottslektionen?

Flickor årskurs 4-6 Pojkar årskurs 4-6
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Diagrammet nedan visar att på frågan ”Längtar du till idrottslektionen?” blev resultatet: 

57 % av flickorna och 79 % av pojkarna svarade alltid 

30 % av flickorna och 20 % av pojkarna svarade ibland 

13 % av flickorna och 1 % av pojkarna svarade aldrig 

12 procentenheter fler pojkar än flickor längtar till idrottslektionen. 
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Diagrammet nedan visar att på frågan ”Känner du att du får vara med och bestämma vad ni 

ska ha för aktivitet på idrottslektionerna?” blev resultatet: 

47 % av flickorna och 32 % av pojkarna svarade ja  

53 % av flickorna och 68 % av pojkarna svarade nej  

15 procentenheter fler flickor än pojkar tycker att de får vara med att bestämma vad de ska ha 

för aktivitet på idrottslektionerna. 

 

 

Diagrammet nedan visar att på frågan ” Idrottar du på fritiden?” blev resultatet: 

67 % av flickorna och 75 % av pojkarna svarade ja  

33 % av flickorna och 25 % av pojkarna svarade nej  

8 procentenheter fler pojkar än flickor idrottar på fritiden. 
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Diagrammet nedan visar aktiviteter som eleverna graderade som roligast på 

idrottslektionerna: 

   Flickor Pojkar  

Bollspel   32 % 64 % 

Dans   15 %   0 % 

Redskapsgymnastik  19 %   4 % 

Friidrott   14 % 22 % 

Orientering   12 % 10 %  

Något annat        8 %   0 % 

 

Bollspel är det 32 procentenheter fler pojkar än flickor som graderar som den roligaste 

aktivieten. 

Dans är det 15 procentenheter fler pojkar än flickor som graderar som den roligaste aktivieten. 

Redskapsgymnastik är det 15 procentenheter fler flickor än pojkar som graderar som den 

roligaste aktivieten. 

Friidrott är det 8 procentenheter fler pojkar än flickor som graderar som den roligaste 

aktivieten. 

Orientering är det 2 procentenheter fler flickor än pojkar som graderar som den roligaste 

aktivieten. 

Något annat är det 8 procentenheter fler flickor än pojkar som graderar som roligaste 

aktivieten. 

 

 

 

 

32%

15% 19% 14% 12% 8%

64%

0% 4% 22% 10% 0%

Gradera det som du tycker är roligast på idrottslektionerna

Flickor årskurs 4-6 Pojkar årskurs 4-6
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Resultatet av de öppna frågorna i elevenkätn blev: 

”Är det någon aktivitet som du vill ha mer av på idrottslektionerna?”  

- Simning, karate, trampolinhopp, innebandy, skridskoåkning, brännboll, vollyboll, 

skidåkning och dans. 

”Vilken aktivitet tycker du inte om på idrottslektionerna?” 

- Dans, fotboll, redskapsgymnastik, alla bollsporter, orientering och basket. 

 

Författaren har valt att göra en analys av de enkätsvar som berör frågeställningarna som ligger 

till grund för denna undersökning.  

”Tycker du om idrottslektionerna?”  

I flickgruppen så är det cirka hälften av respondenterna som är positiva och i pojkgruppen är 

övervägande av respondenterna positiva. 

” Känner du dig glad efter idrottslektionen?”  

När det gäller denna fråga så är övervägande svar positiva både i flick- och pojkgruppen. 

”Längtar du till idrottslektionen?”   

Majoriteten av respondenterna längtar till idrottslektionerna. Dock var det några respondenter 

i flickgruppen som svarade att de aldrig längtade till dessa lektioner. I pojkgruppen så svarade 

endast 1 % aldrig.  

”Känner du att du får vara med och bestämma vad ni ska ha för aktivitet på 

idrottslektionerna?” 

Här har cirka hälften av respondenterna i flickgruppen svarat att de tycker att de får vara med 

att bestämma aktiviteter. I pojkgruppen tycker övervägande respondenter att de inte får vara 

med att bestämma aktivitet. 

Min analys av svaren på respondenternas öppna frågor är att flera av de elever som svarade 

önskar aktiviteter som kan vara svåra för läraren att genomföra, då det handlar om kostnader 

samt en fråga om elevernas säkerhet. När det gäller aktiviter som respondernterna svarat att de 

inte tycker om så är det en flera av de traditionella aktivitetrna som räknats upp. 

5.1.2 Resultat och analys av lärarenkät 

Idrottsläraren på skolan som valde att delta i undersökningen svarade så här på fråkorna.  

Se nedan frågor och svar: 

Antal år i yrket 7 år 

Utbildning     Utbildad idrottslärare vid GIH 
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Kön  Man     

Ålder  35 år    
    

Vad var det som avgjorde ditt val att bli idrottslärare? 

 

- Jag har alltid haft en önskan om att få arbeta med barn och ungdomar och har 

dessutom ett starkt intresse för idrott och hälsa. Jag känner att jag vill ge eleverna en 

utmaning men ändå lektioner fyllda av glädje och inspiration.  

 

Vilket mål har du med din undervisning?  

 

- Mitt mål är att introducera många olika aktiviteter och även lekar så att alla kan hitta 

något som passar och är roligt. Jag försöker undvika färdiga spel såsom innebandy och 

fotboll. 

 

Finns det några av dina elever som inte vill delta i undervisningen? 

 

- Det händer emellanåt. 

 

Om du svarat Ja på förra frågan. Vad tror du det beror på? 

 

- Enligt eleverna själva så tycker de inte att det är roligt, men jag tror inte att det är enda 

orsaken. På vår skola så kan hemförhållandena spela en roll för vissa elever.  

 

Hur arbetar du med att få eleverna motiverade att delta i undervisningen? 

 

- Mitt arbetssätt är att inte lägga fokus på tävlingsmoment eller färdiga spel. Jag 

försökar att vara kreativ och hitta på andra roliga aktiviteter, som ändå uppfyller 

kraven från styrdokumentens centrala innehåll. 

 

Tar du hänsyn till alla elevers intressen när du planerar lektionerna? 

 

- På den frågan måste jag svara både Ja och Nej. Enligt läroplanen så finns det vissa mål 

som eleverna ska uppnå och i mitt fall, som är 1-6 lärare, så gäller det elevernas 6 

första år i skolan. Jag försöker dock att alltid vara lyhörd och lyssna till elevernas 

önskningar.  

 

Har ni mycket bollsport på lektionerna? 

 

- Nej, det har vi inte. Många elever spelar mycket boll på rasterna och vissa elever 

tycker inte om bollspel. Därför försöker jag introducera andra aktiviteter så mycket 

som är möjligt. 

 

Något du tycker är viktigt att berätta när det gäller ditt arbetssätt och planering av lektionerna 

och som bidrar till att få eleverna att gilla idrottslektionerna?  

- Se svaret ovan. 
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Analys av enkätundersökningen som besvarades av läraren visar att den läraren verkligen 

försöker att jobba på att få sina elever att tycka om fysisk aktivitet och idrott. Lärarens 

uppfattning att de flesta faktiskt kan och vill vara med. Min analys av svaren är även att denna 

lärare lägger stort fokus på annat än färdiga spel så som fotboll och innebandy. Enligt svaren 

så fokuserar den här läraren på att introducera andra roliga aktiviteter så långt som är möjligt 

med tanke på läroplanen och det centrala innehållet. Författaren tycker också att den här 

läraren enligt enkätsvaren verkar vara lyhörd och lyssna på sina elever och deras önskningar.  

 

6 Resultatdiskussion  
 

Den här undersökningen började med att följande frågor ställdes: 

* Vilka strategier använder sig lärarna av idag för att få alla elever att känna att de är den del 

av gemenskapen?  

* Hur mycket har eleverna själva möjlighet att påverka planeringen av idrottslektionerna?  

* Ser lärarna alla individers behov, förmågor och intressen?  

Då författaren endast fick svar från 67 elever och 1 idrottslärare så är inte resultatet 

representativt som ett genomsnitt för hur elever i årskurs 4, 5 och 6 upplever skolidrotten eller 

hur idrottslärare arbetar med motivation och inkludering.  

En studie som NCFF gjort visar att pojkar lägger dubbbelt så mycket av sin energi på fysisk 

aktivitet än vad flickor gör. Studien visar även att det är dubbelt så många pojkar än flickor 

som är fysiskt aktiva på fritiden.44 Det stämmer ganska väl med de resultat som 

undersökningen visade genom enkätsvaren. 

Den första frågeställningen “Vilka strategier använder sig lärarna av idag för att få alla elever 

att känna att de är den del av gemenskapen?” så är det svårt att hitta något representativt svar 

då endast 1 idrottslärare besvarade enkäten. Här använder författaren lärarens svar på frågan: 

”Hur arbetar du med att få eleverna motiverade att delta i undervisningen?” 
 

- Mitt mål är att introducera många olika aktiviteter och även lekar så att alla kan hitta något som passar 

och är roligt. Jag försöker undvika färdiga spel såsom innebandy och fotboll. 

 

Detta svar tycker författeren besvarar en del av frågeställningen. Det kan nog finnas fler sätt 

att motivera elever till att delta i undervisningen, men det här känns som en bra metod. I den 

traditionella bollspelsundervisningen så delar man ofta in barnen i olika fack beroende på hur 

skickliga bollspelare de är. När det gäller den systematiska bollundervisningen så deltar alla 

elever i spelet oberoende av de individuella förmågorna.45  

 

   ___________________________________________________ 

 

44 Ulrika Urquhart, sjukgymnast, Överviktsenheten, Karolinska sjukhuset, Stockholm. NCFF. s.9. 
45 Halling, Anders, Ronglan, Lars Tore, Teng, Gunnar, Ballspill over grenser: skandinaviske tilnærminger   til 

læring og utvikling, 2009. 



25 
 

Idrottsundervisningen behöver utvecklas genom ett nytänkande när det gäller aktiviteter under 

idrottslektionerna. Det är positivt för eleverna om lärarna tänka i nya riktningar när det gäller 

innehållet under idrottslektionerna.46 

 

På den andra frågeställningen “Hur mycket har eleverna själva möjlighet att påverka 

planeringen av idrottslektionerna?”  

På den här frågeställningen, så redovisar författaren elevernas svar på en av enkätfrågorna: 

”Känner du att du får vara med och bestämma vad ni ska ha för aktivitet på 

idrottslektionerna?” 

Resultet visar att 47 % av flickorna och 32 % av pojkarna svarade ja på frågan om de känner 

att de får vara med och bestämma vad de ska ha för sktivitet på idrottslektionerna, 53 % av 

flickorna och 68 % av pojkarna svarade nej på samma fråga. 15 procentenheter fler flickor än 

pojkar tycker att de får vara med att bestämma vad de ska ha för sktivitet på 

idrottslektionerna. Dessa svar visar på att det en stor del av eleverna som anser att de inte kan 

på verka innehållet under idrottslektionerna. En lyhördhet inför elevernas känslor när det 

gäller idrottslektionerna, både de positiva och de negativa känslorna som eleverna upplever är 

bra att ha som lärare. Analysera och ställa sig frågan varför respektive elev känner som den 

gör kan leda till positiva förändringar.47  
 

På den tredje frågeställningen “Ser lärarna alla individers behov, förmågor och 

intressen?”använder författaren lärarens svar på frågan: 

Tar du hänsyn till alla elevers intressen när du planerar lektionerna? 
 

- På den frågan måste jag svara både Ja och Nej. Enligt läroplanen så finns det vissa mål som eleverna 

ska uppnå och i mitt fall, som är 1-6 lärare, så gäller det elevernas 6 första år i skolan. Jag försöker dock 

att alltid vara lyhörd och lyssna till elevernas önskningar.  

 

Genom dessa svar så kan man ändå se att på den här skolan så försöker idrottsläraren att tänka 

i nya banor. Det är viktigt att det råder ett positivt klimat under idrottslektionerna och varje 

elev har rätt att känna sig sedd av idrottsläraren. Läraren bör ha som mål med sin 

undervisning att varje elev ska utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet och inte på 

att de ska uppnå ett speciellt resultat.48. 

 

 

 

 

    

 

 

   ________________________________________________ 

 

46 Annerstedt, Claes, Att undervisa i idrott – idrottsämnets didaktiv, 1990, s.152. 
47 Larsson H & Meckbach J (red), Idrottsdidaktiska utmaningar: En introduktion. Liber: Stockholm, 2007. 
48 Koka och Helin (2006) enligt Isberg, Jenny, Viljan till fysisk aktivitet – en intervention avsedd att stimulera 

ungdomar att bli fysiskt aktiva. Örebro Studies in Sport Sciences 6, 141 pp. Örebro: Örebro Universitet, 2009. , 

147 s. 
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7 Slutsats 

 

Slutsatsen som författaren drar efter denna studie är att det finns forskning kring motivation 

och inkludering i idrottssammanhang. Motivation och inkludering får allt större utrymme i 

skolan och även idrottsundervisningen. Nu fick författaren endast svar från 1 idrottslärare men 

den läraren, tolkar författaren, har detta som en grund i sin undervisning.  

Positivt är att se att de flesta elever tycker om att ha idrottsundervisning. Barn bör ägna sig åt 

fysisk aktivitet cirka 60 minuter om dagen. Det kan handla om lekar likaväl som organiserade 

idrottsaktiviteter. Barn som är inaktiva blir oftast inaktiva tonåringar och vuxna. Då många 

barn och ungdomar endast kommer i kontakt med fysisk aktivitet under idrottslektionerna i 

skolan så krävs det engagerade lärare och fler timmar med Idrott och hälsa. För att alla elever 

ska få en bra självkänsla så bör idrottslektionerna bygga på glädje och lek och inte fysiska 

prestationer i tävlingsform.49 

 

Ämnet idrott och hälsa har fått en högre status och det satsas mer på ämnet från ledningshåll. 

När man har studerat den svenska skolan så har man sett att atmosfären under 

idrottslektionerna har blivit mer positiva.50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _____________________________________________ 

49 Carin Bokedal, utredare, Statens folkhälsoinstitut, Stocskholm, NCFF, Fokus tonårsflickor. Förhållningssätt 

till och deltagande i idrott, fysisk aktivitet och skolämnet Idrott och hälsa, Utgiven av NCFF/Örebro universitet 

2006, s. 11. 

50 Annerstedt, 2007; Eriksson, 2007; Annerstedt 2008, enligt Isberg, Jenny, Viljan till fysisk aktivitet – en 

intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva. Örebro Studies in Sport Sciences 6, 141 pp. 

Örebro: Örebro Universitet, 2009. , 147 s 
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Bilaga 1 

 

Brev till Rektor     

 

Lärarprogrammet 

Uppsala universitet 

Idrott och hälsa C 

VT 2015.  

 

C-uppsats   

 

 

Hej! 

 

Jag heter Sandra Olsson och studerar till Idrottslärare på Uppsala universitet. Just nu skriver 

jag en C-uppsats där jag vill undersöka vad elever känner inför ämnet Idrott och hälsa och hur 

man kan få fler barn, helst alla, att känna glädje i att röra sig.  

Mitt mål med detta arbete är att få en djupare förståelse för elevers motivation i ämnet idrott 

och hälsa. För att få den förståelsen har jag gjort 2 enkäter. Den första är riktad till elever i 

årskurs 4-6 och den andra till idrottsläraren.   

Informationen som kommer in kommer enbart att behandlas av mig och min handledare. 

Enkäterna kommer att behandlas anonymt och inga namn kommer att efterfrågas. 

 Jag bifogar enkäterna och ett brev till målsmännen då barnen är under 18 år. 

 

Hör gärna av er om ni har frågor! 

 

Tack på förhand! Jag är tacksam för den medverkan jag kan få. 

 

Sandra Olsson 

070-4363816 

sandra.olsson.5252@student.uu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandra.olsson.5252@student.uu.se
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Bilaga 2 

 

Enkät till idrottsläraren 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Sandra Olsson och läser till idrottslärare på Uppsala universitet. Jag håller på med 

att skriva en uppsats där jag vill undersöka vad elever på grundskolan tycker om att ha idrott i 

skolan. Kan man hitta ett svar på hur man kan göra för att få alla barn och ungdomar att tycka 

om idrott och finna glädje i att röra sig? Vill gärna veta hur läraren motiverar eleverna till 

rörelse. 

 

Det skulle vara till stor hjälp om ni ville besvara mina frågor. 

 

 

Antal år i yrket   ___________________ 

 

Utbildning    ___________________ 

 

Kön    ___________________ 

 

Ålder    ___________________ 

 

 

 Vad var det som avgjorde ditt val att bli idrottslärare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilket mål har du med din undervisning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det några av dina elever som inte vill delta i undervisningen? 
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Om du svarat Ja på förra frågan. Vad tror du det beror på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur arbetar du med att få eleverna motiverade att delta i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tar du hänsyn till alla elevers intressen när du planerar lektionerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni mycket bollsport på lektionerna? 

 

 

 

 

 

Något du tycker är viktigt att berätta när det gäller ditt arbetssätt och planering av lektionerna 

och som bidrar till att få eleverna att gilla idrottslektionerna? 
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Tack för hjälpen! 

 

Vänliga hälsningar 

Sandra Olsson 

070-4363816 

Mailadress: sandra.olsson.5252@student.uu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandra.olsson.5252@student.uu.se
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Bilaga 3 

 

ELEVENKÄT 

 

Hej! 

 

Jag heter Sandra Olsson och läser till idrottslärare på Uppsala universitet. Jag håller på med 

att skriva en uppsats där jag vill undersöka vad elever på grundskolan tycker om att ha idrott i 

skolan.  

 

Du kan göra en ring eller sätta ett kryss för rätt svar. 

Vilken årskurs går du i?     4       5       6 

Är du pojke eller flicka?     Flicka     

Pojke 

Tycker du om att gå i skolan?    

 Ja           Nej 

Tycker du om idrottslektionerna?    Ja          Nej 

Vill du ha fler idrottslektioner i veckan?    Ja          Nej 

Vill du ha färre idrottslektioner i veckan?   

 Ja          Nej 

Känner du dig glad efter idrottslektionen?   

 Ja          Nej 

Längtar du till idrottslektionen?   Alltid        Ibland       

Aldrig   

Känner du att du får vara med och bestämma 

vad ni ska ha för aktivitet på idrottslektionerna?   Ja          Nej 

Idrottar du på fritiden?     Ja          Nej
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Här får du svara med egna ord. 

Är det någon aktivitet som du vill ha mer av på idrottslektionerna?      

       

______________________________________________________________ 

 

 

Vilken aktivitet tycker du inte om på idrottslektionerna? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gradera det som du tycker är roligast på idrottslektionerna, 1-6 

Bollspel       ___ 

 

Dans     ___ 

 

Redskapsgymnastik    ___ 

 

Friidrott     ___ 

 

Orientering     ___ 
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Något annat______________________________________        ___                       

 

Tack för hjälpen! 

 

Hälsningar 

 

Sandra Olsson                                                            
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Bilaga 4 

 

Målsmansbrev     

 

Lärarprogrammet Målsmansbrev  

vid Uppsala universitet 

Idrott och hälsa C 

VT 2015.  

C-uppsats   

 

Hej!  

 

Jag heter Sandra Olsson och läser Idrott och hälsa C inom lärarutbildningen vid Uppsala 

universitet. För närvarande gör jag min c-uppsats i ämnet Idrott och hälsa och har gjort en 

enkät som jag gärna vill lämna till elever i årkurs 4, 5 och 6. 

Mitt syfte med uppsatsen är att få reda på elevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Hur 

kan man få alla barn att längta till idrottslektionerna? Utgår idrottslärarna från den tanken när 

de planerar lektionerna? 

Till mitt arbete har jag valt att lämna ut en enkät som ska ligga till grund för min 

undersökning. Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Eleven ska inte fylla i namn utan 

endast om den är en flicka eller pojke och vilken årskurs han/hon går i. Det är endast jag som 

kommer att läsa enkätsvaren. Resultatet av uppsatsen skall kunna ses som ett hjälpmedel för 

idrottslärare att se vad som motiverar elever respektive vad som saknas i motivationen. 

Eftersom eleverna är under 18 år söker jag målsmans samtycke och underskrift för att få vara 

med i undersökningen.  

 

Det går bra att ni hör av er om ni har frågor. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Sandra Olsson  

 

070-4363816 

Mailadress: sandra.olsson.5252@student.uu.se  

 

Jag godkänner härmed som målsman för _____________________________ (namn på elev) 

att få delta i studien och svara på enkäten berörande elevens motivation och hur de känner 

inför ämnet Idrott och hälsa.  

 

_____________________________ 

Datum 

 

 

_____________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

mailto:sandra.olsson.5252@student.uu.se
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