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Sammanfattning 

I denna undersökning har syftet varit att studera hur en praktisk läxa fungerar i ämnet Idrott 

och hälsa. Studien riktar fokus mot hur eleverna har upplevt det att ha praktisk läxa i sagda 

ämne, vad som har motiverat eleverna till att utföra läxan och om eleverna tror att de efter 

studiens slut kommer att vara fysiskt aktiva i större utsträckning än innan. Det material som 

ligger till grund för studiens empiri är två enkätundersökningar med strax över 60 elever och 

gruppintervjuer med sammanlagt 9 elever. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i Robert J. 

Vallerands motivationsteorier. Detta ramverk hjälper oss att skapa en förståelse för vad som 

motiverar och vad som inte motiverar eleverna till att utföra uppgiften. Det finns en lucka i 

forskning rörande hur praktisk läxa fungerar som metod i den svenska skolan. Internationellt 

så finns det även ett tomrum på information direkt från eleverna. Denna studie vill skapa en 

förståelse för hur eleverna upplever det att få praktisk läxa i Idrott och hälsa och vad som 

motiverar dem att utföra de fysiska aktiviteterna de får i läxa. 
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1. Inledning 

Under hela vår studietid så har läxor varit ett centralt innehåll av hur våra lärare har velat 

förmedla ut sin kunskap. Läxan har historiskt nästan alltid varit teoretisk (Hellsten 1997, 215) 

det har varit förhör på glosor, uppsatsskrivande eller svar på frågor. Läxor har oftast varit ett 

sätt för lärare att ge möjligheten till att få ett djupare lärande och ett sätt att säkerställa ett 

inlärande (Hellsten 1997, 207). Vi har också känt att läxorna inte är ett tvång utan det är ett ett 

redskap för att skaffa mig ett försprång och få att kunna uppnå målen för godkända betyg.  

 

Ämnet Idrott & hälsa har historiskt varit ett helt praktiskt ämne. Med hälsans införande i Lpf 

94 (1994) så har den teoretiska delen ökat och med GY11(2011) så får hälsan en ännu större 

roll i ämnet. Detta har givit utrymme för läxor och reflektion i ämnet som inte traditionsenligt 

har funnits i idrott och hälsa. Läxa är ett naturligt inslag i en svensk skola. I ämnet Idrott och 

hälsa så har teoretiska läxor funnits ett tag. Idag skriver läkare ut recept för motion. Kan 

motion då även delas ut som läxa? Vi vill försöka finna ett arbetssätt för att hjälpa eleverna att 

vara fysiskt aktiva i större utsträckning genom eget ansvar. Vi har därför valt att fördjupa oss 

och skriva om hur praktiska läxor i ämnet Idrott & hälsa kan fungera. Enligt skolverket så har 

en bra läxa “potential att utveckla kunskaper i proportion till den tid som eleverna lägger 

ned”, vilket vi menar att en praktisk läxa i Idrott och hälsa gör (2014). 

 



 6 

2. Bakgrund 

I dagens samhälle kommer regelbundet rapporter som pekar på att barn och ungdomar blir allt 

mer stillasittande, allt tyngre och svagare och har en försämrad motorik (Ekblom, 2005; 

Nyberg & Tidén, 2008). Den spontana aktiviteten existerar i princip inte längre och den mesta 

fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar sker i organiserade former. Det har aldrig funnits 

ett så stort utbud av organiserade aktiviteter ändå sjunker den fysiska aktivitetsnivån hos 

ungdomarna (Ekblom, 2005). Enligt SVTs granskning av ungdomsidrotten så har 

föreningsidrottandet minskat med 12 procent på 9 år (svt.se, 2015). Internationell forskning 

pekar på svårigheter att förklara detta men allt mer lockande skärmaktiviteter kan bidra till att 

barnen och ungdomarna väljer att ägna sig åt mer stillasittande aktiviteter (Engström, 2004; 

Raustorp, 2015). I skolan märks också ett minskat deltagande på Idrottsundervisningen desto 

äldre barnen blir (Ekblom, 2005; Kirk, 2005). Detta är olyckligt då goda motionsvanor i unga 

år kan påverka individens fortsatta fysiska aktivitetsnivå och hälsa hela livet (Engström, 2014; 

Kirk, 2005).  

 

WHO kom i dagarna ut med en rapport som varnar för vår stillasittande livsstil och en 

prognos visar att Sverige är ett av de länder där fetman nu ökar som snabbast. Anna Jansson 

chef för enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på Folkhälsomyndigheten kommenterar 

rapporten: “En stor utmaning i det folkhälsoarbete som Folkhälsomyndigheten bedriver är att 

nå de människor som är i störst behov av råd och stöd. Utmaningen är att nå den grupp som 

behöver stödet mest, utan att insatserna blir alltför riktade” (svd.se, 2015).  Idrott och 

hälsoundervisningen blir därmed en viktig arena för att nå ut till alla individer oavsett social 

position, ålder, klass, kön samt för att skapa goda motionsvanor redan i ung ålder. Resultat 

visar också att mer tid till ämnet både dämpar BMI-tillväxten och ökar elevers motoriska 

kompetens samt påverkar deras koncentration och kognitiva förmåga (Ericson, 2003; 

Sollerhed, 2006). En utvärderingsrapport från Statens beredningsinstitut för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2007:181) påvisar att ämnet Idrott och hälsa har betydelse för de minst 

aktiva och att ämnet kan, med extra tidstilldelning och fortbildning av lärarna, bidra till att 

öka elevers fysiska aktivitetsgrad. Trots detta har undervisningstiden för ämnet minskats ner 

de senaste årtiondena och det är ofta upp till skolorna hur mycket eleverna får röra sig under 

sin skoltid (Ericsson, Gärdsell, Herbertsson, Andréen, Bååth & Lindvall, 2009). 
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När folkhälsominister Gabriel Wikström (S) kommenterar WHO’s rapport kring den växande 

fetman menar han att regeringen redan påbörjat ett arbete för att se vad som kan göras åt detta 

växande samhällsproblem (www.svd.se 2015). I och med den forskning som framkommit och 

den debatt som förs har också krav på ämnets bidrag till individ och samhälle stärkts. Redan 

den förra regeringen hade ett förslag på att ta 100 timmar från “elevens val” och istället lägga 

de på Idrott och hälsoundervisningen i skolan (www.regeringen.se, 2014). 

 

I mars 2015 skrevs de första svenska rekommendationerna för hur mycket barn och ungdomar 

bör vara fysiskt aktiva för att uppnå en god hälsa in i FYSS (Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Rekommendationerna har arbetats fram av en 

tvärprofessionell grupp på uppdrag av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och sammanställts 

av Berg och Ekblom (2015). Enligt dessa rekommendationer för åldersgruppen 6-17 år 

uppnås hälsovinster vid sammanlagt 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Den fysiska 

aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig 

intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av 

puls och andning.  Aktiviteter med hög intensitet bör utövas minst 3 gånger i veckan och då 

bör muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter  ingå. Barn och ungdomar som på grund 

av sjukdomstillstånd eller funktionshinder inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara 

så aktiva som tillståndet medger. (a.a. 2015). 

Rekommendationerna är väldigt lik de nordiska rekommendationerna som tidigare fanns och 

enligt Faskunger (2014, s 11) så är det ⅔ av ungdomarna som inte når dessa dagliga 

rekommendationer för fysisk aktivitet. 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av läxa som metod och det är därför angeläget 

att också visa på den debatt kring läxors vara eller icke vara som pågått de senaste åren. 

(www.lararnasnyheter.se, 2013; www.svd.se, 2014a; 2014b, www.aftonbladet.se, 2013; 

2014). Motståndarna påvisar elevernas olika möjligheter att utföra läxorna beroende på olika 

förutsättningar att få hjälp hemma och en allt för stor arbetsbelastning medan förespråkarna 

menar att övning och repetition krävs för att kunskaperna ska befästas och att läxan 

utformning är avgörande för resultatet. Den nya trenden med läxhjälp, som ökat då RUT-

avdraget infördes, kritiseras också för att bidra till att minska läxornas likvärdighet då endast 

de familjer som har råd kan utnyttja detta. 

 

http://www.regeringen.se/
http://www.lararnasnyheter.se/
http://www.svd.se/
http://www.aftonbladet.se/
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I äldre läroplaner, såsom Lgr 62, Lgr 68, Lgr 80, fanns en hel del skrivet om hemuppgifter 

men från och med Lpo 94 har det tagits bort. Trots detta så är det vanligt förekommande i de 

svenska skolorna och för att lärarna ska få stöd i hur de kan lägga upp läxarbetet på bästa sätt 

gav Skolverket förra året ut skriften Läxor i praktiken - ett stödmaterial om läxor i skolan. 

Framgångsfaktorer som lyfts fram i skriften är bland annat det sammanhang som läxan 

presenteras i, att den förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt. 

Likvärdigheten betonas också genom att den ska vara upplagd så att eleverna inte ska behöva 

stöd hemifrån för att klara av att genomföra läxan (Skolverket, 2014, s. 13-34). Ingrid 

Westerlund, som bland annat har forskat kring elevers upplevelse av läxor, menar att läxan 

sällan diskuteras som ett fenomen utifrån planering, syfte och tid. Vidare menar hon att 

forskning kring läxan är svårfångad och oproblematiserad (www.lararnasnyheter.se, 2013). 

Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga. En del studier visar att läxor har positiva 

effekter på elevers lärande och studieresultat, medan andra visar att de har negativa effekter. 

Amerikanen Harris Cooper, som är en av de forskare som skrivit mest om läxor, menar att 

sambandet är försumbart i årskurs 1 - 6 men blir starkare ju äldre eleverna blir. Forskaren 

John Hattie placerar läxläsning på plats 94 över de faktorer som har effekt för elevers 

studieprestationer (a.a. 2013). 

 

Praktiska läxor är inte ett lika förekommande fenomen i de svenska skolorna och det finns 

därför inte heller lika mycket forskning kring detta område. Däremot förekommer det mer i 

USA och där finns också en del forskning kring praktiska läxor i idrott och hälsa (Hill 2009, s. 

25). 

 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av praktisk läxa och vi är medvetna om att det 

kan upplevas kontroversiellt med tanke på den icke entydiga forskning som finns kring läxor 

och dess verkan. Det innebär också att eleverna ska utföra fysisk aktivtet under en typ av 

tvång vilket forskningen säger kan sänka motivationen till fysisk aktivitet (Faskunger, 2014, s. 

46). Men med bakgrund mot den minskade tiden för skolidrott i Sverige och den ökade 

sjukdomsbilden på grund av inaktivitet i samhället menar vi att något måste göras för att 

motverka denna utveckling. Förhoppningarna är att de nya riktlinjerna för barn och 

ungdomars fysiska aktivitet samt övriga larmrapporter som kommit påverkar politiker att 

främja barns möjligheter till rörelse inom skolans verksamhet. Idrottsläraren har självklart en 

viktig uppgift i att sträva efter att eleverna ska känna rörelseglädje under idrottslektionerna 

och förmedla kunskap om hälsa för att motivera eleverna till fortsatt fysisk aktivitet. I denna 

http://www.lararnasnyheter.se/
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undersökning ligger dock fokus på elevernas upplevelse av den praktiska läxan och om 

praktisk läxa i Idrott och hälsa skulle kunna vara en möjlig metod för att stimulera 

ungdomarna till mer fysisk aktivitet på fritiden. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval om tidigare forskning gällande praktisk läxa i Idrott och 

hälsa, barn- och ungdomars motivation till fysisk aktivitet och avsnittet avslutas med en 

översikt av motivationsforskning inom idrottspsykologin där också några motivationsteorier 

presenteras. I nästkommande avsnitt Teoretiska utgångspunkter presenterar vi den teori vi valt 

att följa i denna uppsats. 

3.1 Praktisk läxa i Idrott och hälsa 

Artikeln ”Motivating student to be active outside of class” publicerades 2009 i tidningen 

Journal of Physical Education, Recreation & Dance. Artikeln är skriven utav Grant Hill, 

Grant är professor i kineosiologi vid California state university at Long Beach. Artikelns 

centrala syfte är att få elever att i större utsträckning bli fysisk aktiva på sin fritid och att 

utbilda dem i hur de skall gå tillväga. Forskarna har genom kvalitativa intervjuer med 

idrottslärare i området tittat på hur lärare som använder sig utav denna metod har utfört sitt 

arbete. Vad de ser för fördelar och vilka resultat de praktiska läxorna har gett dem. Ett 

gemensamt resultat från intervjuerna är att lärarna menar att det viktigaste är att eleverna har 

kul, annars tror dem att det inte kommer att ge resultat. 

Genom en träningsdagbok med redan schemalagda aktiviteter så ger artikeln verktygen för att 

eleverna ska bli mer aktiva på fritiden. Vikt läggs på att även om det finns ett schema så skall 

eleverna själva få välja aktivitet de själva vill göra. Detta i tron om att om eleven själv får 

välja en aktivitet så är sannolikheten att de fortsätter att vara aktiva högre ( Hill, 2009, s. 27). 

Att ge praktiska läxor har ökat frekvensen för hur fysiskt aktiva eleverna är i sitt fortsatta liv 

(Smith & Claxton, 2003). Smith och Claxton håller med Hill i att läxan kan vara strukturerad 

eller ostrukturerad. Det viktigaste är att man motiverar eleverna och att de väcker en egen inre 

motivation. Även om aktiviteterna är strukturerade så ger man med fördel (enligt båda 

artiklarna) ett fritt val över vilka aktiviteter som eleverna vill utföra. Den praktiska läxan i 

Idrott och hälsa kan hjälpa Idrottsundervisningen i skolan med att eleverna är mer förberedda 

på aktiviteterna som utförs på lektionstid (Skolverket 2014, s 14) 

”Du får lättare att understryka och fylla i kunskapen och olika koncept som elever lärde sig på 

sin lektionstid” skriver St.Ours och Scrabis-Fletcher i sin artikel Implementering av praktisk 

läxa vid högstadiets Idrottsundervisning (2013). Vilket kan verka som en hjälpande hand när 
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allt fler skolor har färre timmar  avsatta för idrottsundervisning. Detta för att få eleverna att 

vara redo när dem kommer till skolan (Skolverket 2014, s 13) Som i skolverkets rapport 

kallas för det ”Flippade klassrum” (Skolverket 2014, s 21) 

 

Då vi talar om läxor i allmänhet menar Grønmo (2013) kring läxor, att det i sammanhanget 

också är rimligt att fundera över hur olika sätt att följa upp läxorna påverkar lärarnas 

arbetsbörda. Att rätta läxor tar mycket tid i anspråk, så för att rättningen ska vara berättigad 

borde den också vara betydelsefull för elevernas kunskapsutveckling. I hennes undersökning 

visar det sig också att följa upp läxorna genom gemensamma diskussioner ger större effekter 

på elevernas kunskapsutveckling än enbart rättning (Grønmo 2013, s 21) En praktisk läxa 

skulle kunna motiveras genom att kunskapen visar sig praktisk på lektionerna varför en 

skriftlig inlämning inte nödvändigtvis är självklar i detta sammanhang och därmed gör lättar 

på lärarens arbetsbörda 

3.2 Barn och ungdomars motivation till fysisk aktivitet 

I läroplanen står att “Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 

utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” 

(Skolverket 2011). Ämnet skall alltså inspirera eleverna till ett intresse för att välja att vara 

fysiskt aktiva även på sin fritid. Enligt Isbergs (2009) genomgång av tidigare forskning så kan 

Idrott- och hälsoundervisningen fungera som en arena för att motivera barn- och ungdomar till 

fysisk aktivitet. Där samlas alla barn och ungdomar och där finns utbildade lärare med 

relevant kunskap för att detta ska vara möjligt (Sallis & McKenzie, 1991; McKenzie, 2003; 

Jakkola, Liukkonen, Laakso & Ommundsen, 2008). Detta bekräftas också av hennes 

interventionsstudie där eleverna fick använda sig av en träningsdagbok under 1,5 år för att 

inspireras till att vara fysiskt aktiva på fritiden. Som motivationskomponenter använde hon sig 

av läraren (som gav feedback kommentarer i träningsdagboken och uppmuntran), viktiga 

andra (familj, vänner etc.) och träningsdagboken i sig (en personlig bok; ett mätinstrument). I 

resultatet delade hon in eleverna i tre grupper utefter hur fysiskt aktiva de varit innan 

interventionen. Resultatet visade att de som tidigare inte utövade fysisk aktivitet regelbundet 

motiverats främst av lärarens uppmuntran och feedback i träningsdagboken. Elevgruppen som 

motionerade (men inte deltog i någon idrottsförening) och de som tränade i någon 

idrottsförening motiverades mest av träningsdagboken. Undersökningen följdes sedan upp 4,5 

år senare och eleverna jämfördes med en kontrollgrupp. Det visade sig då att interventionen 
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fortfarande gav effekt för de elever som inte varit speciellt fysiskt aktiva innan och för de som 

motionerade men ej deltog i någon idrottsförening. För de föreningsaktiva märktes ingen 

skillnad mellan kontrollgruppen och gruppen som deltagit i interventionen.. 

Som vi tidigare nämnt rör sig barn- och ungdomar allt mindre. Enligt Paul Sjöbloms (2011, s 

10) rapport kring det aktuella forskningsläget inom den samhällsorienterade 

idrottsforskningen så slutar omkring 50% av ungdomarna sitt föreningsidrottande under 

senare tonåren och flera söker sig till alternativa träningsformer (t ex gym, jogging). 

Rapporten visar också att tävlingsdebuten krupit ner i åldrarna och många känner stor press i 

både tävlings- och träningssituationer (Sjöblom 2011, s. 11). Tidigare forskning visar att 11-

12-åringar börjar med idrott framförallt av sociala skäl medan idrottsföreningarna ofta 

förmedlar ett annat perspektiv då lag tidigt toppas och selektering förekommer tidigt 

(Engström, Norberg & Åkesson, 2007). Resultat- och prestationsfokuseringen sitter djupt i 

idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundets rekommendationer genom t ex Idrotten Vill, där 

deltagande för alla betonas, följs i dåligt utsträckning av föreningarna (a.a. 2007). 

Apitzsch (2007) undersökning och Britta Thedin Jakobssons (2015) avhandling stärker även 

detta. Apitzsch (2007, s. 9) urskiljer två huvudanledningar till varför ungdomarna slutar att 

idrotta; att de inte känner att aktiviteten motsvarar de krav som ställs (det är för seriöst eller 

inte roligt längre) och att tiden inte räcker till. Undersökningen bestod av 

fokusgruppintervjuer med elever från fem högstadieskolor som deltog på Handslagets första 

två år. Handslaget var ett projekt för att förbättra samarbetet mellan skola och olika 

idrottföreningar och därmed bredda ungdomsidrotten. Eleverna fick först svara på en enkät 

och i gruppintervjuerna ingick endast de elever som svarat att de rörde sig så att de blev 

andfådda och svettiga mindre än 1 gång i veckan, detta motsvarade 9% av alla som svarat på 

enkäten. Av de 30 elever som blev intervjuade hade 23 stycken varit fysiskt aktiva tidigare. 

En stor majoritet, 76 %, av de intervjuade eleverna uppger att de skulle vilja bli fysiskt aktiva. 

Det hinder som de flesta uppger för att bli mer fysiskt aktiv är bristande ork och trötthet. 

Andra hinder är dålig initiativförmåga, krävande skolarbete, psykologiska faktorer som att bli 

“uttittad” eller göra bort sig, sociala skäl som att man vill känna någon för att börja i en 

förening samt att vännerna också kan påverka en att inte träna om de inte gör det. Eleverna 

lyfter också föräldrarnas uppmuntran som viktig (a.a. 2007). De motiv som eleverna i 

Apitzsch (2007) undersökning anger motiverar till fysisk aktivitet i har vi nedan delat upp i 

hälsomotivatorer, sociala motivatorer samt kompetensmotivatorer. 
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Hälso- och kroppsmotivatorer innebär att ungdomarna rör på sig för att må bra. Det vill uppnå 

en god hälsa och orka med skolarbetet och undvika framtida sjukdomar. Det kan också vara 

att de vill se bra ut, att sträva efter en “snygg kropp”. 

 

Sociala motivatorer är kompisar och socialt umgänge. Känslan att göra något tillsammans 

med andra. Att träningen blir rolig för att den utförs i grupp eller tillsammans med någon. Det 

ger social stimulans. 

 

Kompetensmotivatorer betyder att det framförallt är glädjen i att utvecklas och känslan av att 

bli bättre som motiverar till att fortsätta vara fysiskt aktiv. 

I Thedin Jakobssons (2015) avhandling framkommer att det meningsfulla för ungdomarna i 

att utöva idrott inte i första hand var tävlingsmomentet eller de fysiologiska effekter som 

träningen gav, utan det som gav mening var istället känslan av att lära sig något nytt, 

utvecklas (kompetensmotivatorer) och att utöva idrott tillsammans med andra (sociala 

motivatorer) som bidrar till att ungdomar fortsätter med föreningsidrott upp i sena tonåren 

(Thedin, Jakobsson 2015, s 76).   

 

Deltagarna i vår studie är i 14-15-års åldern, vilket innebär att de är mitt i puberteten. 

Forskning visar att de i förpuberteten är framförallt barns inre motivation som påverkar dem 

medan i puberteten utvecklas barnens förmåga till abstrakt tänkande och därmed får också den 

yttre miljön en större betydelse för motivationen (Møller & Thomsen Langagergaard 2006, s 

96). Detta innebär att de yttre motivationsfaktorerna blir mer betydelsefulla för personer under 

och efter puberteten jämfört med före. Vad yttre och inre motivation innebär kommer vi att 

förtydliga i kommande avsnitt. 

 

3.3 Tre begrepp: Inre- och yttre motivation samt amotivation 

Nationalencyklopedin beskriver ordet motivation som en “sammanfattande psykologisk term 

för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Ordet motivation har sitt 

ursprung i latinets movere, som kan översättas med “orsaka rörelse”. Motivationen orsakas 

därmed av en vilja att röra sig mot (eller från) någonting. Forskning visar att motivation står i 

direkt relation till våra prestationer. Då motivationen brister försämras också prestationen 

(Hassmén, Hassmén, Plate 2003, s. 164)  
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Tre begrepp som används flitigt inom motivationsforskningen är inre- och yttre motivation 

(intrinsic and extrinsic motivation) samt amotivation (amotivation).  Nedan presenterar vi 

dessa begrepp utifrån Deci & Ryan (2000) och i nästkommande avsnitt  presenteras några 

olika motivationsteorier. 

 

Inre motivation innebär att en individ utför handlingar för själva nöjets skull och den egna 

tillfredsställelse som upplevelsen ger. Till exempel är en person fysiskt aktiv för att själva 

utförandet av aktiviteten ger glädje och välbefinnande. Känslor som förknippas med inre 

motivation är till exempel glädje, njutning och avslappning. De mål som en inre motiverad 

individ söker består ofta av känslomässiga belöningar t. ex. glädje och njutning. Inre 

motivation kan delas in i tre grupper: 

1. Inre motivation för att lära sig och nå kunskap. Glädjen och tillfredsställelsen i att lära 

sig något nytt motiverar individen. Till exempel när en elev motiveras till att göra sin 

läxa för att uppnå glädjen i att erhålla ny kunskap. 

2. Inre motivation för att uppnå något. Här motiveras individen av glädjen i att överträffa 

sig själv och uppnå något nytt. Fokus är inte på själva prestationsresultatet utan på 

själva ansträngningen som läggs ner för att utföra en aktivitet med bättre precision. 

Till exempel motiveras en elev i själva utövandet i att öva på att hjula för att uppnå 

nöjet i att kunna utföra en väl genomförd hjulning. 

3. Inre motivation för att uppleva stimulans. Här vill individen uppnå en positiv 

sinnesupplevelse under själva utförandet. Till exempel en elev som njuter av att spela 

fotboll för att aktiviteten upplevs som underhållande och ger positiva känslor(Deci & 

Ryan 2000, s. 56-60, Vallerand 2007, s. 59)   

 

Yttre motivation innebär att individen stimuleras till aktiviteten genom faktorer utanför sig 

själv. Individen strävar till exempel efter beröm och priser. Även denna typ av motivation kan 

brytas ner i undergrupper. Undergruppen yttre reglering är den typ som står längst ifrån den 

inre motivationen och integrerad reglering den som står närmast inre motivation. 

1. Yttre reglering (external regulation) är förmodligen den vanligaste typen inom yttre 

motivation. Yttre medel som belöningar och restriktioner används som motivatorer för 

att individen ska utföra en aktivitet. Till exempel då en elev gör sin läxa för att uppnå 

ett visst betyg eller för att undvika restriktioner från föräldrar eller lärare. 
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2. Introjicerad reglering (introjected regulation) är en typ av yttre motivation som 

innebär att individen känner press eller tryck på sig att utföra handlingen. Pressen kan 

komma från omgivningen eller vara påtryckningar från sig själv. Till exempel när 

individen genomför sin träning för att inte få skuldkänslor. 

3. Identifierad reglering (identified regulation) innebär att aktiviteten är självvald av 

individen men behöver för den skull inte betraktas som speciellt trevlig eller positiv. 

Till exempel börjar en individ motionera för att det vore bra för den egna hälsan men 

är egentligen inte speciellt positivt inställd till själva aktiviteten. 

4. Integrerad reglering (integrated regulation) innebär att aktiviteten utförs för att den 

stämmer överens med individens uppfattning om vad som är viktigt. Aktivitetsvalet 

känns naturligt och som en del av individens liv. Till exempel känns det som ett 

naturligt val för individ att gå till sin basketträning trots att det samtidigt är ett 

intressant program på TV(Deci & Ryan 2000, s. 60-65, Vallerand 2007, s. 59) 

 

Amotivation innebär att individen inte finner någon anledning till att utföra aktiviteten. 

Inkompetens och brist på kontroll kännetecknar framförallt detta tillstånd. Amotivation kan 

förklaras ytterligare enligt följande underkategorier: 

1. Amotivation som ett resultat av att individen upplever brist på förmåga och egen 

kapacitet. En person med låg fysisk självkänsla skapar ett motstånd till att utföra 

fysisk aktivitet som en slags skyddsmekanism. 

2. Amotivation som en effekt av att individen inte har någon tro på att den föreslagna 

aktiviteten kommer att leda till något positivt. Personen förstår inte meningen med att 

vara fysiskt aktiv och har inte upplevt det positiva med att vara fysiskt aktiv. 

3. Amotivation som är en följd av att aktiviteten upplevs som allt för krävande för att 

vilja engagera sig. Individen förstår vikten av att vara fysiskt aktiv men tycker inte att 

det är värt det ändå. 

4. Amotivation på grund av känslor av hjälplöshet och brist på upplevd kontroll. Det 

finns en vilja hos individen att vara fysiskt aktiv men hopplösheten på att det är 

genomförbart överskuggar viljan och ingen aktivitet sker( Deci & Ryan, 2000, s. 65, 

Vallerand 2007, s. 59) 

 

Forskning visar på att individer med inre motivation och i viss grad även av typen identifierad 

yttre reglering tenderar att anstränga sig mer och uppleva större njutning och högre grad av 

självförtroende till att börja och fortsätta med fysiska aktiviteter.(Hassmén et al 2003, s. 174). 
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Ett bra och effektivt sätt att förbättra den inre motivationen är att försöka öka kompetensen 

och skapa meningsfullhet (Møller & Thomsen Langagergaard, 2006). 

 

Då en praktisk läxa i sig är en typ av yttre motivation för att utföra fysisk aktivitet blir det 

intressant för oss att se om eleverna bara styrs av detta då de utför sina aktiviteter eller om 

läxan kan framkalla även annan typ av motivation. För att öka motivationen blir det också 

relevant att presentera läxan i ett sammanhang där den känns meningsfull att genomföra. 

3.4 Motivationsteorier 

Det dominerande synsättet inom motivationsforskningen är det kognitiva synsättet från vilket 

ett antal teorier har utarbetats. Detta synsätt studerar hur individens tankar påverkar och styr 

beteenden gällande prestation samt hur kunskap tillägnas och används. Två framträdande 

forskare inom detta område är Edward L. Deci and Richard M. Ryan (2000) som 

ursprungligen utvecklade självbestämmande teorin (Selfdetermination theory). Teorin har 

sedan vidareutvecklats av ett flertal forskare. Nedan presenteras självbestämmande teorin 

samt några andra motivationsteorier utifrån det kognitiva perspektivet mer ingående för att få 

en inblick i forskningen kring motivation. I nästkommande avsnitt presenterar vi den teori vi 

har valt att använda oss av som teoretiskt utgångspunkt i vår studie. 

 

Självbestämmande teorin (self-determination theory)   

Deci & Ryan (2000) menar att människan har medfödda behov av autonomi, kompetens och 

samhörighet. Behovet av autonomi innebär att individen vill känna att han eller hon handlar 

utifrån ett fritt val och att det finns en önskan att se sig själv som initiativtagare till sitt 

handlande. Kompetensbehovet handlar om att människan har en inneboende strävan efter att 

utveckla sina kunskaper inom olika områden. Behovet av samhörighet syftar till en önskan att 

relatera till andra personer i sin omgivning, att känna en känsla av samhörighet. 

Sammanfattningsvis kan teorin beskrivas som att individens kontroll över situationen har 

betydelse för motivationen, det vill säga ju mer personen ifråga kan kontrollera sina val desto 

större är chansen att personen fortsätta med aktiviteten. Motiven bakom valen kan komma 

från olika nivåer av inre eller yttre motivation(Deci & Ryan 2000, s. 54-65) 

 

Prestationsteorier 
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Utifrån Hassmén, Hassmén & Plates  (2003) tolkning beskrivs nedan två prestationsteorier 

vars signum framförallt är individens strävan efter att uppvisa hög förmåga inom aktiviteten. 

Det vill säga en motivation till att nå uppsatta mål och uppnå framgång. Individen drivs därför 

förmodligen av sin egen upplevelse av sin egen kompetens och förmåga vad gäller aktiviteten 

(Nicholls 1984; Roberts & Duda 1984).  

 

Prestationsbehovsteorin (Need achievement theory) är en prestationsinriktad teori som 

menar att individen strävar efter att antingen uppnå framgång eller att undvika misslyckanden. 

Dessa grundläggande motiv menas också vara en del av individens personlighet vilket i sin tur 

påverkar hur individen upplever prestationssituationer. En person som vill undvika 

misslyckanden visar då upp ett undvikande beteende (avoidance) motsatsen blir ett närmande 

beteende (approach). Forskning som utgår från denna teori har visat att individer som 

motiveras av framgång i större utsträckning väljer mer utmanande uppgifter och visar på 

större prestationsförbättringar jämfört med de som framförallt vill undvika misslyckanden i en 

prestationssituation. Teorin har kritiserats dels för den starka betoningen på personlighetens 

betydelse och för att individer med låg grad av motivation i vissa situationer gör en förbättrad 

prestation (Maehr 1974). 

                      (Hassmén et al 2003, s. 166) 

 

Achievement goal theory (Nicholls 1984, 1989) är en prestationsteori inom det kognitiva 

perspektivet som fått stort genomslag inom idrottspsykologin. En central idé i teorin är att 

individer skiljer sig åt i hur de upplever framgångar och misslyckanden utifrån de 

prestationsmål de har. I teorin delas individens målinriktning in i antingen uppgiftsorienterad 

målinriktning (task goal orientation) eller resultatorienterad inriktning (ego goal 

orientation).  De som har en uppgiftsorienterad målinriktning har oftast högre inre motivation 

(se förklaring ovan) och deras behov av yttre respons att är inte lika stort. De styrs framförallt 

av måluppfyllelse, inlärning och förbättring för att mäta sin kompetens. För att nå större 

skicklighet och förmåga är de medvetna om att det krävs hårt arbete och ansträngning. Om 

personen istället har en resultatorienterad målinriktning så upplevs jämförelsen med andra 

mer väsentlig och individen relaterar sin förmåga till andra personer. Uppfattningen är att 

framgångar framförallt kommer från yttre faktorer såsom talang och tur. Andras värderingar 

och uppfattningar om ens egen förmåga är avgörande för individens egen upplevelse av 

framgång. Teorin menar inte att det är svart eller vitt vilken typ av resultatorientering en 
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individ kan ha, utan en kombination är vanligt förekommande vilket resulterar i en blandning 

av attityder och beteenden.  

   (Hassmén et al 2003, s. 175-178)                               

 

Transteoretiska modellen 

Transteoretiska modellen är den modell som har haft mest genomslag i både forskarvärlden 

och praktikervärlden när det gäller beteendeförändring och fysisk aktivitet (Hassmén et al 

2006, s. 261, FYSS 2008, s. 66). Enligt modellen så befinner sig människan i fem olika 

stadier i livet; förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet och 

aktivitetsstadiet. Förnekelsestadiet är det första stadiet och det är där människor som inte rör 

sig och inte har för avsikt att förändra sitt beteende befinner sig. I begrundandestadiet är det 

som inte är aktiva men som har förstått att deras inaktivitet är ett problem. I 

förberedelsestadiet befinner sig en individ som inte är aktiv på en regelbunden nivå men som 

planerar att bli det inom en snar framtid. I handlingsstadiet befinner sig en människa som är 

fysiskt aktiv och har varit det i sex månader. I aktivitetsstadiet har samma kriterier som 

handlingsstadiet men som har gjort det i mer än sex månader. Beroende på i vilket stadie 

individen befinner sig så används olika verktyg och strategier för att motivera till fysisk 

aktivitet (FYSS 2008, s. 67, Faskunger 2014, s. 84-120). Modellen utgår från Vallerands 

motivationsteori (2004) som vi också valt att använda som teoretisk utgångspunkt i vår 

undersökning. 

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att det som motiverar ungdomar till att idrotta på sin fritid är 

framförallt känslan att känna utveckling (kompetensmotivatorer) och utöva idrott tillsammans 

med andra (sociala motivatorer).  Att de inte känner att aktiviteten motsvarar de krav som 

ställs (det är för seriöst eller inte roligt längre) och att tiden inte räcker till verkar vara stora 

anledningar till att ungdomarna slutar (Apitzsch, 2007, s. 9). Inre, yttre och amotivation är tre 

begrepp som vi gått igenom och som används mycket inom motivationsforskning. 

Forskningen visar att det är den inre motivationen som ger mest effekt för fortsatt fysisk 

aktivitet. Vi har gått igenom ett par prestationsteorier som fokuserar på mål med den fysiska 

aktiviteten och sättet att ta sig an en uppgift för att nå sitt mål. Självbestämmande teorin har 

beskrivits då den ligger som grund för Vallerands hierarkiska modell som vi valt att använda 

som teoretisk utgångspunkt. Transteoretiska modellen har i sin tur använt Vallernads 

hierarkiska modell som grund varför vi ansåg det relevant att även kortfattat presentera denna. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Efter en genomgång av olika teorier har vi valt att använda oss av Vallerands hierarkiska 

motivationsmodell Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation (Vallerand, 

2004). Empirisk forskning har visat på modellens betydelse för att förstå motivation inom 

idrotten (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 68). Modellen har även används som grund i 

den Transteoretiska modellen (Faskunger 2014) som är en modell för att förändra ett 

motionsbeteende. Detta gör att vi tycker att den passar vår studie då det till delvis handlar om 

att förändra ett motionsbeteende hos ungdomar som inte når de dagliga rekommendationerna 

för fysisk aktivitet samt att det till stor del handlar om motivation till idrottsliga aktiviteter. 

Vallerands teori är en utveckling av Självbestämmandeteorin och motivationsbegreppen som 

vi tidigare gått igenom gällande inre, yttre och amotivaition används även här. Utvecklingen 

av teorin består i att motivation även betraktas som ett flerdimensionellt fenomen och delas in 

i tre hierarkiska nivåer; Den situationsspecifika, den kontextuella och den globala nivån. De 

tre begreppen, inre-, yttre- och amotivation, kan sedan appliceras på tre olika hierarkiska 

nivåerna inom individen. På varje nivå finns olika faktorer som påverkar vilken typ av 

motivation som blir mest framträdande (Vallerand, 2004). Nedan beskriver vi dessa tre 

hierarkiska nivåer utifrån Vallerand (2004; 2007): 

 

Globalt styrd motivation innebär personens allmänna inställning till livet, vilket kan påverkas 

av personlighetsdrag. Den globala motivationen är relativt stabil och inte så föränderlig. Till 

exempel genomför eleven uppgiften oavsett karaktär eftersom det finns en allmän motivation 

till att utvecklas i livet oavsett område. 

Kontextuell styrd motivation reflekterar de faktorer och det inflytande på motivationen som 

finns på en mer generell nivå men i en fast kontext. Till exempel att en elev har en generellt 

positiv inställning till att delta i Idrottsundervisningen av olika anledningar och deltar aktivt 

även i de moment som upplevs som mindre roliga. Här är en viktig påverkansfaktor det 

motivationsklimat som finns i den kontextuella situationen. Till exempel hur miljön är på 

idrottslektionerna, är det ett tillåtande klimat där ett misslyckande ses som ett steg närmare 

målet och eleven upplever ett socialt stöd eller är det enbart resultat som räknas och 

misslyckanden ses som något negativt. 

Situationell styrd motivation uppkommer av de omedelbara faktorer som påverkar i mer 

specifika situationer. Denna motivation är tillfällig och beroende av situationen just vid det 
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tillfället. Upplevd kompetens och samhörighet är betydelsefulla komponenter i 

sammanhanget. Här kan inre motivation uppnås genom känslan att utföra en specifik aktivitet 

som individen övat på alternativt yttre motivation för att vinna priser eller beröm. 

      

                         (a.a. 2004; 2007) 

 

Utefter denna teori kommer elevernas upplevelse av den praktiska läxan att kunna tolkas i de 

olika hierarkiska nivåerna och vad som motiverar eleverna till att utföra den fysiska 

aktiviteten kan bestå av yttre eller inre motivationsfaktorer, eleverna kan också bli 

amotiverade till att utföra läxan. 
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Denna studies syfte är att undersöka hur praktisk läxa i Idrott och hälsa fungerar som metod 

för att motivera eleverna till att vara fysiskt aktiva på fritiden. 

 

5.2 Frågeställning 

 Hur upplever eleverna det att få och genomföra praktisk läxa i Idrott och hälsa? 

 Vad motiverar eleverna till att utföra läxan? 

 Bidrar läxan till en vilja att fortsätta vara fysiskt aktiv efter “läxperioden”? 
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6. Metod 

Under kommande sidor så kommer vi att översiktligt gå igenom hur vår metod har fungerat, 

vid insamling, skrivande, transkribering osv.  

 

6.1. Metod för datainsamling 

I vår insamling utav data så har vi använt oss utav både en kvantitativ och kvalitativ 

datainsamling en så kallad ”mixed-method”. Till en början så var tanken att det endast skulle 

vara en kvantitativ datainsamling genom två enkäter. Redan innan vi var helt färdiga med 

enkäten så förstod vi att vi också skulle behöva använda oss utav en kvalitativ undersökning 

för att samla in ytterligare data. 

Metoden blev då en ”Emergent mixed methods design”(Creswell & Plano Clark s.54, 2011). 

Efter att vi hade fått in svaret från den första enkäten så utförde vi två kvalitativa intervjuer 

med två olika grupper. Vi ville höra hur eleverna beskriver situationen med ord, hur de kände 

inför de olika momenten. Hur och vad som gör att eleverna blir motiverade. 

Rent tidsmässigt så har vi kunnat samla in all data utan någon större press. Främsta 

anledningen till detta är att vi började tidigt, vilket har gjort att vi har kunnat ägna större tid 

till att kategorisera data. Transkriberingen var tidskrävande men nödvändig för att kunna få 

ytterligare relevant data. 

Något som är viktigt att ha in åtanke vid intervjun är intervjuarens påverkan på hur intervjun 

fortlöper. Sättet frågorna ställs på är relevant och vi har försökt att inte ställa ledande frågor 

utan öppna frågor där eleverna får möjlighet till reflektion. Relationen mellan intervjuaren och 

respondenterna kan också påverka i detta fall då intervjuaren var deras lärare. Det intervjuade 

kan känna att det blir undersökta och/eller bedömda. Det kan vara ett problem då vi ställer 

frågor som för vissa kan uppfattas som känsliga. 

Vi använde oss utav samtalsintervjuer i gruppform, vilket innebär att frågorna ställs och att 

gruppen förhoppningsvis svarar genom en diskussion. Vår förhoppning är att detta ska leda 

till att eleverna reflekterar kring sina svar och att de blir på en djupare nivå.  

6.2 Urval 

Kvantitativa delen 
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Skolan som har valts är en mellanstor högstadieskola i en svensk storstad, valet av skola 

styrdes utav bekvämlighetsurval (Trost 2012, s 31) detta då en utav oss har skolan som 

arbetsplats. Att vi från första början inte valde att inkludera skolans alla klasser eller fler 

skolor var en fråga om tid och tillgång (Buckingham & Sanders s.150-154, 2004). Skolan är 

privat och har enligt skolverket högre resultatnivå än vad genomsnittet av riket uppvisar. 

Eleverna har idrottsundervisning en gång i veckan á 60 minuter. 

 

Kvalitativa delen 

Eleverna har valts ut från de grupper som deltog och fick praktisk läxa och har svarat på båda 

enkäterna. Urvalet har gjorts för att representera ett ungefärligt tvärsnitt av resultatet. Det vill 

säga några som försämrat sig på beeptestet och några som förbättrat sig. Intervjuerna gjordes i 

grupp och det var fyra i den ena gruppen och fem i den andra gruppen. Eleverna går i årskurs 

8 eller årskurs 9. 

6.3 Material 

Vid enkäterna så har vi använt oss utav utskrivna svarsblanketter. Under intervjuerna så har 

talet spelats in på mikrofonen på en mobiltelefon. Detta har sedan skickats till en dator och 

transkriberats på samma dator. 

6.4 Databearbetning 

Efter att enkäterna har fyllts i och samlats in utav oss så har all data överförts in i Excel. Detta 

för att lätt få en överskådlig bild över hur det tillfrågade har svarat. Vissa delar av vår data har 

förts in i statistikprogrammet stata. Detta för att kunna göra djupare jämförelser med grupper 

som har svarat specifikt på vissa frågor. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet. Det har 

sedan sorterats efter vilka olika frågor som det intervjuade har svarat på för senare 

sammanställas i ett annat dokument. 

6.5 Genomförande 

Enkäterna delades ut efter att eleverna hade gjort beeptesten. Frågorna var formulerade så att 

det skulle bli så få missförstånd som möjligt. Vi tyckte att det var av vikt att ställa frågorna 

direkt efter testen för att det utfrågade skulle glömma så lite som möjligt. 
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Efter att eleverna hade fått göra testet så fick de en läxa. Där var tanken att eleverna skulle 

komma upp i rekommendationerna från FYSS (2015) rörande den dagliga motionen. Läxan 

utökades senare med att ha flertalet hög intensiva pass per vecka. Uppföljning utav läxan 

skedde under varje idrottslektion. Efter en fem veckor lång period så fick det tillfrågade göra 

ytterligare ett beeptest med en efterföljande enkät där frågor från de olika enkäterna kunde 

jämföras och föras in i resultat. Efter det så tillfrågades några elever om de ville ställa upp i en 

kvalitativ intevju. Eleverna som valdes ut för undersökning var ett tvärsnitt utav gruppens 

resultat.  

Under intervjuerna så var det viktigt att vi förklarade frågorna speciella begrepp, såsom 

”motivation” eller ”läxa”, för att vi skulle få svar på frågan vi ställde. Varje intervju börjades 

med att förklara vad som skulle gås igenom och vad som var vårt syfte, detta för att få de 

intervjuade att inte känna sig utsatta och ifrågasatta. Endast en utav oss var med och gjorde 

intervjuerna för att ytterligare få det intervjuade att känna sig trygga. 

Det intervjuade valdes ut för att representera ett tvärsnitt.                                   

 

Läxans upplägg 

Alla elever fick en läxa och den presenterades med syftet att alla skulle tillsammans sträva 

mot att komma upp i de rekommendationer för barn- och ungdomar som FYSS (2015) släppte 

tidigare i vår. Där rekommenderas att barn- och ungdomar ska vara fysiskt aktiva 60 minuter 

per dag dessutom ska de 3-4 gånger/vecka utföra någon form av högintensiv träning för att 

inte riskera ohälsa pga. av fysisk inaktivitet (FYSS). För elever som är fysiskt aktiva i liten 

utsträckning kan detta omfång av fysisk aktivitet verka övermäktigt och vi valde därför att 

stegra läxan i omgångar och bestämma vardagsaktiviteten till 30 minuter /dag  (men att de 

skulle sträva mot 60 min) för att de skulle få känna att de lyckades. Under varje idrottslektion 

diskuterades läxan kort och eleverna påmindes om kommande veckans uppgift. Inget skriftligt 

skulle lämnas in. Vad eleverna valde att göra som fysisk aktivitet lät vi vara upp till dem, 

baserat på tidigare forskning (Hill 2009, 13) så uppnås ett bättre resultat om det ställs färre 

krav.  

 

6.6 Pilotstudie 

Innan man gör en studie, kvantitativ eller kvalitativ, så är det största vikt att det utförs en eller 

flera pilotstudier. Detta ger information som kan vara till nytta för att modifiera frågor och för 
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att undersöka om man får önskad validitet och reliabilitet. Pilotstudien ska testas på en grupp 

individer som är representativa med den grupp som studien skall utföras på (Bryman 1995, s 

77). Enkäten gavs till en elev i högstadieåldern på samma skola som studien gjordes på. För 

intervjun gjordes ingen pilotstudie utan den första intervjun som gjordes tog med i 

undersökningen. 

6.7 Etiska aspekter 

Som forskare tillkommer en del krav på sitt förhållningssätt gentemot sin forskning och sina 

informanter. Det finns både juridiska lagar och utarbetade kodexar som forskaren 

rekommenderas följa. Enligt vetenskapsrådet (2011) kan dessa rekommendationer 

sammanfattas i följande mer generella punkter: 1. Du ska tala sanning om din forskning 2. Du 

ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 3. Du ska öppet 

redovisa metoder och resultat 4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra 

bindningar 5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 6. Du ska hålla god ordning i din 

forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 7. Du ska sträva efter att bedriva din 

forskning utan att skada människor, djur eller miljö 8. Du ska vara rättvis i din bedömning av 

andras forskning.  

För olika forskningsområden har också samlingar av klargörande regler utarbetats, så kallade 

kodexar. Dessa beskriver hur forskaren ska agera gentemot försökspersonerna för att handla 

etiskt riktigt. Kodexarna uttalar sig om vad forskaren skulle göra före forskningens 

genomförande (information, samtycke), under genomförandet (undvikande av risker, 

designfrågor) och efter genomförandet (publicering, förvaring av material).  

I vår studie har vi inte ställt frågor som gräver djupt i en individs personlig integritet. Ett 

informationsbrev skickades hem till elevernas målsmän för att beskriva vår undersökning 

samt ge dem möjlighet att låta sina barn avstå från att delta (bilaga 3). Eleverna meddelades 

om studien och att deltagande i enkäter och intervjuer var frivilligt och helt konfidentiellt. 

Uppgifterna som har samlats in för enkäterna och vid intervjuerna kommer endast att 

användas av oss för denna studie. 

 

6.8 Reliabilitet och Validitet 

Utefter vår kunskap och tidigare erfarenheter så har vi i så stor utsträckning som möjligt 

försökt att slippa att få bias i våra frågor. En utav oss arbetar på skolan, vilket kan leda till att 
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vi skulle ha selektionsbias (Mälardalens Högskola, 2014) Att skolan visar ett högre snitt än 

riket gällande studieresultat kan även det ställa till problem med vår reliabilitet (Mälardalens 

högskola, 2012) 

 

Validiteten från våra undersökningar (både enkät och intervju) får anses som god. Vi har fått 

svar som svarar på det frågor som vi har ställt. Beeptest (vårt mätinstrument) validitet tycker 

vi är så hög som den kan vara inom idrott (Mälardalens högskola, 2014). Då det är svårt att 

göra faktiska mätningar i fysisk förmåga så valde vi att använda beeptest då det var det som 

var enklast och samtidigt gav ett så sanningsenligt svar som möjligt. 
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7. Resultat, kvantitativ  

Vi har genom två enkäter ställt sammanlagt 27 frågor till 3 olika klasser. Den första enkäten 

hade 11 frågor och den andra enkäten utökades till att ha 16 frågor. Enkäternas första 10 

frågor ser i stort sett likadana ut, enkät 2 har utökats med frågor rörande träningsläxorna. 

Frågor har omformulerats från att ställas såsom ”hur ser du på att göra detta?” till att bli ”hur 

tyckte du att det var att göra detta” detta för att kunna göra jämförelser och s.k. före och efter 

resultat. Vid alla frågor som har ställts vid de båda enkäterna har vi valt att jämföra med 

varandra för att se om det har blivit någon skillnad efter att dom har fått läxan.  

 

Vid bearbetningen utav enkäterna så har vi valt att inte göra någon skillnad på vilken årskurs 

eleverna tillhör och till vilket kön som dem identifierar sig med. Det kan vi göra då grupperna 

inte påvisade någon mätbar skillnad gent emot varandra.  

 

Undersökningen innefattade till en början 5 klasser spridda över årskurs 9 och 8. Klasserna är 

normalstora och är jämförbara med rikets tvärsnitt. Sammanlagt så har 114 elever medverkat 

vid den första enkäten vi har dessvärre endast fått in resultaten från tre klasser från den andra 

undersökningen (63 elever) det har lett till att vi har valt att inte ta med data från det två 

klasser som inte svarat på den andra undersökningen i vårt resultat. Vi har alltså 61 elever från 

den första och 63 elever från den andra undersökningen. Alla tre klasser har fått samma 

uppgift och dem hade lika många veckor utav den praktiska läxan.  

7.1 Hur upplever eleverna det att få praktiska läxa i idrott och hälsa? 

 

På fråga 4 ”hur ofta kommer du upp i en vardagsmotion på 60 minuter?” Så har vi innan sett 

att 20 % kommer upp i sagd mängd varje dag, 32 % 5-6 dagar i veckan, 10 % gör det 3-4 

dagar i veckan, 19 % gör det 1-2 dagar i veckan och 15 % kommer inte upp i 60 minuters 

vardagsmotion någon dag under veckan.  
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Antalet elever som kommer upp i rekommendationen varje dag är nästan oförändrad (en 

minskning på 1 procentenhet) Den mängd elever som kommer upp i rekommendationen 5-6 

dagar i veckan har minskat med 2 procentenheter. Den största ökningen har skett i antal för 

dom som tränar 3-4 gånger i veckan, ökningen i procentenheter är 8,5 % eller 77 % i antalet 

elever. De som kommer upp i mängden som är rekommenderad 1-2 dagar i veckan har ökat 

från 19 till 22 procentenheter. Den grupp elever som har angett att dom aldrig kommer upp i 

rekommendationerna har minskat från 15,8 till 3,2 procentenheter. 3,2 % av eleverna har inte 

uppgett något svar på frågan.  

På fråga sex så frågar vi hur många utav eleverna som skulle vilja vara fysiskt aktiva i en 

högre grad än innan. 68,2 % har uppgett att de vill vara fysiskt aktiva i en högre grad än vad 

dom är för tillfället. De som inte vill vara fysiskt aktiva i en högre för tillfället utgör 12,6 % 

och det som ej vet är 19 % av de tillfrågade.  
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Efter testet så hade antalet som ville vara fysiskt aktiva i en högre grad sjunkit med 17,4 

procentenheter och dem som inte ville vara fysiskt aktiva i högre grad hade ökat i antal från 

12,6 procent till 21,3 procentenheter. Antalet som hade svarat ”Vet ej” sjönk från 19 till 16,3 

procent av det tillfrågade. Det har även tillkommit 11,4 procent som inte har svarat alls på 

frågan.  

 

Eleverna vill vara fysiskt aktiva i en lägre grad än vad dem ville innan testveckorna. 

Minskningen av dem som vill vara fysiskt mer fysiskt aktiva är 18 procentenheter. Ökningen 

av dem som inte vill vara fysiskt aktiva i högre grad är 8,7 procentenheter. 

 

Som en följdfråga så undrade vi vad det var som motiverade eleverna till fysisk aktivitet. Vi 

ställde därför frågan ”Vad skulle kunna motivera dig till att vara mer fysiskt aktiv?” 

 

 

 

 

”Behöver hjälp” uppgav 19 procent före och 16,3 procent efter studien som ett svar på vad 

som skulle kunna motivera dem. Att få en ”Fysisk självkänsla” var det 17,4 procent före och 

16,3 procent som uppgav som anledning. ”Stöd från familj/kompisar” sjönk från 15,8 procent 

till 8,1 procent som anledning under studiens gång. ”Kunskap och information” visade 3 

procent innan och 1,6 procent efter studien. Att ”Krav/läxar” skulle vara motiverande har 6,3 

procent angett innan studien 1,6 procent efter den. Fler idrottslektioner angav 15,8 procent 
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innan och 13,1 procent efter studien. 34,9 procent angav innan studien att ”Mer tid till 

träning” skulle vara motiverande samtidigt som 27,8 procent angav det som ett svar efter 

studien. ”Pengar till träningskort” hade 15,8 procent angett som motiverande innan studien 

medan 6,5 procent angav det efter studien. ”Andra anledningar” hade 14,2 procent angett som 

anledning före och 3,2 procent efter. 

 

Innan läxan så svarade eleverna på frågan 10.Vilken är din inställning till at få en praktisk 

läxa i idrott och hälsa? 

 Svaren var att 22,2 procent hade en ”mycket bra” inställning till praktiskt läxa, 25,3 

procent uppgav att deras inställning till praktisk läxa var ”bra” medan 23,8 procent uppgav att 

deras inställning var ”okej” samtidigt så uppgav 6,3 procent att det var en ”dålig” idé och 9,5 

procent tycket det att var en ”mycket dålig” dålig ide. 12,6 procent har inte angivit något svar 

på frågan.  

 

 

 

Efter att gruppen hade utfört sin period med läxor så fick eleverna på den andra enkäten svara 

på frågan 10a. Hur tycker du att det har fungerat med praktisk läxa i Idrott & hälsa? Där 

svara 14,7 procent att de tycker att det har fungerat ”mycket bra” alternativet ”bra” valdes 

utav 24,5 procent utav eleverna, 32,8 procent utav eleverna tyckte att det hade fungerat ”okej” 

men praktisk läxa, 19,6 procent tycker att läxan har fungerat ”dåligt” samtidigt som att 3,2 

procent utav eleverna tycker att det har fungerat mycket dåligt.  4,9 procent har inte angivit 

något svar på frågan. 
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Det har skett en procentuell förändring på alla olika alternativ. På alternativet ”Mycket bra” så 

har det skett en minskning med 7,5 procentenheter alternativet ”bra” har förändringen varit en 

ökning med 0,7 procentenheter. ”Okej” har fått en ökning med 9 procentenheter. De 6,3 

procent som tyckte att det var en dålig ide sedan innan har nu ökat till att bli 19,6 procent. 

Mycket dåligt har sjunkit med 7,7 procentenheter från 12,6 % ned till 4,9 %. Svarsfrekvensen 

har gått från 87,4 % till 95,1%.  

 

Av det som redan innan träningsläxan uppfyllde FYSS(2015) rekommendationer för att 

komma upp i fysisk aktivitet under en vecka så uppgav 27 procent att det hade fungerat 

”Mycket bra”, 22 procent tyckte att det fungerade ”Bra”, att det hade gått ”Okej” uppgav 36 

procent, 11 procent tyckte att det hade fungerat ”Dåligt” och 2,7 procent av det tillfrågade 

kände att det hade fungerat ”Mycket dåligt”  

Från det elever som innan träningsläxan inte kom upp i FYSS(2015) rekommendationer så 

typ 0 procent att det hade fungerat ”Mycket bra”. 28 procent tyckte att det hade fungerat 

”Bra” samtidigt svarade 33 procent att de tyckte att det hade fungerat ”Okej”, 11 procent 

tyckte att det hade fungerat ”dåligt” respektive 2,7 procent som tyckte att det hade fungerat 

”Mycket dåligt” 

 

Gör vi samma uppdelning som innan, FYSS(2015) rekommendationer för motion. Så har 

det som kommer upp i rekommendationerna fått svarat följande på frågan ”Vilken är din 

inställning till att få en praktisk läxa i Idrott och hälsa?”, svarsalternativen ”Mycket bra” och 

”Bra” fick båda två 31,5 procent var, 10,5 procent uppgav att deras inställning var ”Okej”. På 

alternativet “Dålig” har 5,2 procent uppgett att de instämmer och 10,5 procent uppger att 
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deras inställning till praktiskt läxa är ”Mycket dålig” lika många har valt att inte ange ett svar 

på frågan. 10,5 procent har inte uppgett ett svar.  

 

Av de som inte tar sig upp i rekommendationerna från FYSS (2015) så har ”Mycket bra” och 

”Bra” få 12 procent vardera. 44 procents inställning är ”Okej”, 8 procent har uppget en 

”Dålig” inställning till att få praktisk läxa i Idrott och hälsa, ”Mycket dålig” har även den fått 

8 procent. 16 procent har inte uppgett et svar 

7.2 Vad motiverar eleverna till att utföra läxan? 

På fråga 12 så har eleverna kunna svara på flera alternativ, vi har därför valt att svara i heltal 

på den första delen för att det inte skall bli några missförstånd. 30 elever har uppgett att 

”redan var aktiva i samma grad sedan innan”. Att eleverna fick kunskap om ”varför det var 

bra att vara fysiskt aktiv” passade in på 6 stycken av det tillfrågade. ”Jag ville träna för att 

utöka kunskapskravet gällande rörelse”, ”jag vill försöka följa det rekommendationer som 

finns för en god hälsa” och ” Jag vill kunna redovisa att jag har gjort läxan då hen fråga” har 

alla fått 12 personer som har instämt med påståendet. 10 elever tycker att ”Jag ville redan 

innan röra mig mer, men jag hade inte lyckats komma igång”. På påståendet ”Jag vill förbättra 

mitt resultat på beeptestet har 15 elever sagt instämmer med, 4 elever svarar att dom inte har 

gjort någon del.  
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Vi har ytterligare delat upp svaren på fråga 12 beroende på hur fysiskt aktiva det var sedan 

tidigare och att dem uppfyllde rekommendationerna från FYSS(2015)  

 

Av de som uppfyllde det rekommenderade ifrån FYSS, så har 51 procent uppgett att dom 

gjorde läxan för att dom ”Redan var aktiv i samma grad sedan tidigare” Att ”Jag fick kunskap 

om varför det var bra att vara fysiskt aktiv” som alternativ fick 10,2 procent. För 25,6 procent 

så var det betyget som spelade roll (Jag ville träna för att utveckla kunskapskravet gällande 

rörelse). 15 procent ville ”Följa det rekommendationer som finns för en god hälsa” samma 

andel elever har uppgett att anledningen var ”Jag ville redan innan röra mig mer, men jag 

hade inte lyckats komma igång”. 17,9 procent har angett att det var för att ”kunna redovisa för 

läraren att jag gjort läxan då hen frågade”. Att kunna förbättra sig på beeptestet har 25,6 

procent angett som anledning till att de har gjort läxan.  

 

Den grupp som har angett att de inte kommer upp i rekommendationerna från FYSS (2015) så 

uppgav 22,7 procent att dem redan var ”aktiv i samma grad sedan tidigare”, 13,6 % uppger att 

de gjorde det för att de fick ”Kunskap om varför det är bra att vara fysiskt aktiv” samma 

mängd elever har uppgett att de ”ville träna för att kunskapskravet gällande rörelse(Betyg)”, 

31,8 procent har uppgett att det vill ”följa det rekommendationer som finns för en god hälsa” 

samtidigt har 27,3 procent uppgett att de ”ville sedan innan röra sig mer” men inte har lyckats 

komma igång. Att ”kunna redovisa för läraren att jag gjort läxan” uppgav 31,8 procent som en 

anledning till att dem hade gjort läxan.  Att ”förbättra sitt resultat på beeptestet” angavs hos 

18,1 procent utav det tillfrågade samtidigt har 4,5 % uppgett att dom ”inte har gjort någon del 

av läxan” 

 

Resultaten från beeptesten visar att eleverna som grupp har förbättrat sitt genomsnittliga 

resultat från 7,6 från det första testet till 7,8 från det andra testet. 

Väljer vi att endast se hur det gick för de elever som sprang vid båda tillfällena så var 

ökningen 7.3 till 7.8. Vilket är en ökning på cirka 5 %.  

Medianvärdet på gruppens Beeptest var 7.5 innan och 8.2 vilket blir en ökning på cirka 7 %. 

7.3 Bidrar läxan till en vilja att fortsätta vara fysiskt aktiv efter “läxperioden”? 

Vid den första enkäten så ställde vi frågan ”6.Skulle du vilja vara mer fysisk aktiv?” 

Av det tillfrågade så svarade 68,2 procent ”Ja” på frågan, 12,7 svara ”Nej” och 19 procent 

svarade ”Vet inte”. 
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Vi har delat upp några svar beroende hur eleverna svarade på fråga 5 i enkät 2. D v s om 

eleven redan innan tränade minst tre gånger i veckan. Vi kallar dessa elevgrupp 1 (de som 

redan tränade minst tre gånger i veckan), elevgrupp 2 (de som inte gjorde det) och grupp 3 de 

som gjorde det ibland. 

 

Utav det elever som har uppgett att det tränade 3 gånger i veckan redan innan den praktiska 

läxan(Elevgrupp 1) så har 35 procent uppskattat att dem kommer att vara fysiskt aktiva i 

högre grad än innan, 56 procent i samma grad och 3 procent i en lägre grad än innan.  

6 procent har inte lämnat något svarsalternativ på frågan.  

Utav det elever som inte tränade 3 gånger i veckan sedan innan den praktiska 

läxan(Elevgrupp 2) Så har 42 procent uppskattat att dem kommer att vara fysiskt aktiva i 

högre grad än innan, 51 procent i samma grad och 7 procent i lägre grad än innan.   

 

 

Väljer vi att slå ihop de olika elevgrupperna och inte skilja på hur dom svarade på fråga 5 i 

enkät 2 (Tränade du tre gånger i veckan redan innan du fick din praktiska läxa.  
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Sammanfattning 

Genom vår studie så kan vi se att eleverna har utvecklats positivt under nästan alla faser som 

vi har frågat om.  Resultaten från beeptesten har höjts, fler elever har kommit igång med sin 

träning.  I jämförelsen med hur fysiskt aktiva de tillfrågade vill vara i framtiden så kan vi se 

att det är minskning om dem vill vara mer fysiskt aktiva än de är i dagsläget. De tillfrågade 

var dock fysiskt aktiva i en högre grad andra gången än vid det första det första tillfället som 

dem blev tillfrågade. Vilket kan betyda att minskning kommer där ifrån. Elevernas inställning 

till att få läxa var relativt jämn mellan de olika alternativen. Vid frågan om hur det hade 

fungerat med praktisk läxa så var svaren överhängande positiva. Eleverna har gjort läxan i 

relativt stor utsträckning och inställningen till den har varit positiv.  
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8. Resultat, kvalitativ analys 

Utefter de svar vi fått i intervjuerna har vi identifierat olika teman som var speciellt 

framträdande under intervjuns gång. Dessa teman är: Utveckling, vardagsmotion, kick start 

för en god hälsa, läxa och tvång och allmän motivation till fysisk aktivitet. 

 

Utveckling 

Enligt enkätresultaten var den främsta anledningen till att eleverna gjort läxan att eleverna 

redan var aktiva i minst samma grad sedan innan och på andra plats kom beeptestet som 

motivationsfaktor. Beeptestet sågs som en instrument för att få bekräftelse på utveckling och 

att deras ansträngningar gett resultat. Även i intervjuerna framkom överlag en positiv 

inställning till upplägget med beeptest och flera uttryckte att det var det som motiverat dem 

mest. Kommentarer som stödjer detta var bland annat: 

 

”Det var motiverande om det skulle bli en utveckling mellan testerna” 

 

”Det var ju beeptestet och att man såg lite framsteg och så”, “Man ville ju inte försämra sig på 

beeptestet” 

 

Vi ser att eleverna motiverades av att uppleva att de utvecklades och förbättrade sin egen 

kompetens. Den sista elevens kommentar tyder också på en “rädsla” för att försämra sig på 

testet. 

 

Vardagsmotion 

Delen i läxan som innefattade vardagsmotion berättar flera elever att de tagit till sig. Då de 

talar om ny kunskap som motiverat dem är det framförallt kunskap kring vardagsmotionens 

vikt.  

 

“Det var väldigt bra att man fick lära sig om vardagsmotion. Och att det inte bara räcker att träna hårt 

på kvällen. Man typ gick istället för att ta bussen. Jag gjorde fler sådana val” 

 

För de elever som redan var aktiva minst 3 gånger i veckan är det den delen av läxan som 

påverkat dem mest. Eleverna uttryckte kommentarer såsom: 
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“Ja, jag har haft den i bakhuvudet. Jag går istället för att ta bussen” 

 

Flera elever nämner att det finns en fortsatt medvetenhet om vardagsmotionen även efter 

läxans slut: 

 

“Det där med vardagsmotion var viktigt, känner fortfarande att jag tänker på det” 

 

“Kick start” för en god hälsa 

Eleverna menar att fysisk aktivitet är bra för hälsan och några elever beskrev läxan som en 

“kick start” för att komma igång och röra sig och därmed uppnå en bättre hälsa. Till exempel 

uttrycktes följande exempel på detta: 

 

“Nu har jag ju en chans till att komma igång. Prövar jag nu så får jag se om jag får bra resultat, om jag 

märker av det. Får jag det så var det värt att prova. Sen kanske jag! fortsätter efter det” 

 

Eleverna känner att dem fick en morot och ett tillfälle att komma igång med sin läxa. Andra 

elever upplever det som svårt men att läxan har hjälp till: 

 

“Svårt att komma igång men läxan har hjälp till”   

 

“Öööh aou, jag brukar inte såhär, va ute jättemycket. Den här uppgiften har i alla fall fått mig att röra 

på mig lite mer liksom” 

 

Eleverna uttrycker det som att läxan har hjälpt dem att komma igång, de upplever att läxan 

bidragit med något positivt. Att kompisar hjälpte till och att läxan var något som diskuterades 

bland klasskamrater framkommer också från en elev: 

 

”Jag personligen kände inte någon större förändring. Men sen såg jag hur stor skillnad det blev 

för mina kompisar elev kom igång och började springa och sådant. Det märktes mycket på mina 

kompisars vanor”. 

 

Kommentarer framkommer också där eleverna visar på en vilja att fortsätta med fysisk 

aktivitet i en högre grad än innan även efter läxans slut:  
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“Jag kommer nog att fortsätta i en högre grad än innan. Det är lite svårare att komma igång efter läxan. 

Men jag ska göra ett nytt försök” 

 

Läxa och tvång 

 

Kommentarer framkom också att främsta anledningen till att de utförde aktiviteterna var att 

det var en läxa och läxor är till för att göras. 

 

”Just att det var läxa, man skall ju göra läxan. Som elev 4 sa va? Så jag började gå. Jävla backe till 

skolan, jag blev ashaffad. Men det blev lättare och lättare att gå upp för backen” 

 

Att läxan gjorde att de kände sig tvingade till att utföra fysisk aktivitet var något som några 

elever återkom till. Kommentarer som utmärkte detta var till exempel:  

 

”Det är inte kul när man blir tillsagd att göra något” 

 

Dessa elever menade också på att en skriftlig inlämning med ytterligare uppföljning skulle 

kunna upplevas som ytterligare ett tvång. Övriga elever i intervjuerna uttryckte också att de 

tyckte uppföljningen med diskussion på Idrottslektionerna och beeptestet för att testa om 

konditionen förbättrats var tillräcklig. Eleverna uttrycker en motvilja och känner ett obehag 

till att bli tillsagt att utföra fysisk aktivitet. En elev var ambivalent och uttryckte både positiva 

och negativa tankar: 

 

 Elev: ”Men alltså jag tycker både och, på nått sätt så får du ju ut elever till att börja träna. Men 

samtidigt så känns som att på idrotten i skolan då tränar vi och hemma så gör man vad man vill” 

Lotta: “Hur ställer du dig till att ni får andra läxor som görs på er fritid?” 

Elev:” Jojo, men idrott är ju idrott liksom. Det gör man ju i skolan. Teoretiska idrottsläxor är 

något annat”. 

 

Eleven menar på att rörelsemomentet i Idrott och hälsa är något som bör övas i skolan 

däremot tycker eleven att teoretiska läxor i ämnet känns okej. Eleven kan inte riktigt motivera 

varför utan uttrycker mer att det är en känsla. Samma elev uttrycker en vilja till mer ha mer 

schemalagt tid för Idrottsundervisning i skolan och därmed få hjälp att utöva mer fysisk 

aktivitet inom skolans ramar. 
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Allmän motivation till fysisk aktivitet 

 

De argument som framkom kring vad som motiverade eleverna generellt till att röra på sig 

och utföra fysisk aktivitet kan delas in i tre kategorier; sociala faktorer, upplevelsebaserade 

faktorer, hälsofaktorer. 

 

Sociala faktorer: Argument som framkom var att träningen gav social stimulans och även var 

ett sätt att umgås med kompisar. Lagets betydelse nämndes också bland de 

föreningsaktiva.  Flera elever framhäver sociala faktorer som viktiga till exempel en 

intervjuad elev som tillhör den lilla grupp ungdomar som idag sysslar med spontanidrott: 

 

“Ja det är sällskapet med mina kompisar som får det att bli roligt” 

 

En annan elev beskriver en vilja till att få hjälp av kompisar att hitta någon föreningsidrott 

vilket hon tror skulle kunna motivera till mer fysisk aktivitet.  

 

”Det blir på ett annat sätt när man har gemenskapen att göra någonting tillsammans” 

 

Att sociala faktorer förhöjer den fysiska aktiviteten är något som nästan majoriteten av de 

intervjuade eleverna nämner. 

 

Upplevelsebaserade faktorer och kompetens: De elever som betonar upplevelsen i att utföra 

aktiviteten är framförallt de som håller på med föreningsidrott. 

 

“Fysisk aktivitet är stor del av min fritid, det jag tycker är kul, jag spelar fotboll och badminton” 

 

Det upplever själva utförandet som roligt. Att utvecklas inom sin träningsform verkar vara 

utav stor vikt. 

 

“Det som motiverar mig att fortsätta är att ha kul på träningarna. Man går ner dit för att utvecklas. Jag 

bryr mig inte om konditionen, så länge jag orkar”. 
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Bland de som inte höll på med någon föreningsidrott framkom bland några en vilja till att 

börja men att det fanns hinder i form av osäkerhet och att det var för sent att börja med en 

lagidrott 

 

“Kanske någon kompis, eller det att jag får testa på, sen är det ganska sent att börja med något nu. Om 

man kommer in i något lag nu så är det typ elitsatsning.” 

 

Det uttrycks en vilja till att börja om det skulle finnas aktiviteter som utfördes på en lägre nivå 

och inte fokuserade på resultat i samma utsträckning som de upplever att föreningarna gör nu. 

En känsla av osäkerhet på om individens kompetens är “tillräckligt bra” uttrycks bland några 

elever. 

 

Hälsofaktorer: Det tillfrågade känner att de mår bättre av att vara fysiskt aktiva. Det menar 

även att en bra kondition kan motivera till att vara fysiskt aktiva. Den inre tillfredsställelsen 

av att vara fysiskt aktiv och “nyttig” kom också fram som en anledning: 

 

“Min kondition motiverar mig, muskler, ööh alltså det är bara en bra känsla att veta att man är såhär 

nyttig” 

 

Det visar sig också att det är för att orka med skolan. Att få igång hjärnan, den fysiska 

konditionen blir sekundär i jämförelse 

 

”Den enda motivationen till att träna är att orka med skolan. Prestera bättre, när man 

är ute och springer då tänker man bättre. Hjärnan kommer igång, och också för att ha 

en någorlunda bra kondition”. 

 

Här ses den fysiska aktiviteten främst som ett medel för att uppnå goda resultat i skolan. 

 

Sammanfattning 

 

Resultatet visar att alla eleverna utförde läxan eller delar av läxan. De flesta av de intervjuade 

eleverna var positivt inställda till läxan men några av intervjuobjekten var även negativt 

inställda. De som var negativt inställda till läxan gjorde den ändå med motivationen att det var 

en läxa som skulle utföras, ett par av dessa elever upplevde dock den fysiska aktiviteten som 

ett negativt tvång. Det som eleverna främst uttrycker har förändrats i deras fysiska vardag är 
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att de blivit mer medvetna om vardagsmotionen. Övriga motivationsfaktorer till att utföra 

läxan var förbättra sig på beeptestet och se resultat av träningen, kunskap om 

vardagsmotionens betydelse, att få en kickstart för att komma igång och därmed uppnå en 

bättre hälsa. Elevernas allmänna motivation till fysisk aktivitet domineras av sociala faktorer 

samt upplevelsebaserade faktorer och kompetens. Hälsofaktorerna nämns men inte i lika stor 

utsträckning.  
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9. Analys 

Nedan presenterar vi en analys av de sammanfattade resultaten från enkätundersökningen och 

intervjuerna. Vi har delat in avsnittet i underrubriker som representerar våra frågeställningar. 

Eleverna har i vissa enkätfrågor delats upp i grupp 1 och grupp 2, där grupp 1 syftar till de 

elever som redan innan läxan var aktiva minst tre gånger i veckan och grupp 2 syftar till de 

som inte var det. 

9.1 Vad motiverar eleverna till att utföra läxan? 

Vi har i denna frågeställning delat in svaren i olika kategorier utefter de svar som framkom. 

Dessa är: Redan aktiva, Utveckling, En god hälsa samt Läxa och betyg. 

 

Redan aktiva 

I enkätsvaren framkom det med tydlig majoritet (30 st elever) att det som motiverade eleverna 

mest till att utföra läxan att de redan var aktiva i samma eller högre grad sedan innan. Det som 

framförallt motiverade dom till fysisk aktivitet var sociala faktorer, såsom vänner, samt 

upplevelsen av att utvecklas och ha roligt. Detta kan tolkas som att läxan var meningslös för 

dessa elever och inte bidrog med något.  I intervjuerna framkom dock att elever, som sa sig 

vara aktiva i samma grad sedan innan, att de lagt till vardagsmotion och börjat tänkta mer på 

den i sin vardag. Då de redan hade en inre motivation till att röra sig var det inte ett stort steg 

att även lägga till vardagsmotionen för att få ytterligare resultat i sin träning. Deras inre 

motivation till sin träning bestod framförallt av sociala faktorer och upplevelsebaserade 

faktorer samt utveckling av sin kompetens vilket styrker tidigare forskning kring detta 

(Apitzsch 2007, Thedin Jakobsson 2015). Kommentarer framkom som låg i linje med Deci 

och Ryans (2000) beskrivningar av inre motivation, såsom inre motivation för att uppnå något 

med fokus på ansträngningen och inre motivation för att de upplevde stimulans i själva 

utförandet. 

 

Utveckling 

I enkäterna framkom att förbättra sitt resultat på beeptestet var det som näst mest motiverade 

eleverna. I intervjuerna framkom att beeptestet sätt att motivera kunde skilja sig åt. Det sågs 

framförallt som en yttre identifierad motivation, där eleven ville känna glädjen i att uppnå ett 
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uppsatt mål, men kunde också upplevas som en yttre introjecerad motivation där eleven kände 

en press av att inte vilja försämra sig. Risken kan vara att den senare typen av motivation ger 

upphov till ett undvikande beteende  (avoidance enligt Need achievement theory) där eleven 

undviker att delta på andra beeptestet eftersom det innebär en risk att försämra sitt resultat och 

därmed misslyckas, det vill säga upplevelsen av den egna kompetensen styr individens 

motivationsgrad (Vallerand 2004). Deras tankar i intervjun kring beeptestet påvisar 

framförallt en uppgiftsorienterad målinriktning då de diskuterar jämförelsen med sig själv och 

sin egen utveckling. Enligt Nicholls teori (1984, 1989) leder uppgiftsorienterad målinriktning 

i större utsträckning till inre motivation än resultatorienterad målinriktning där individen 

framförallt jämför sig med andra (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Vi tolkar det som att 

elevernas känsla att utvecklas styrde dom vilket bekräftar det som Thedin Jakobssons (2014) 

påvisar i sin studie och som vi i Apitzsch (2007) undersökning benämnde som 

kompetensmotivatorer och som Deci och Ryan (2000) benämner som kompetensbehovet. 

 

En god hälsa 

Enligt Faskungers (2014, s 46) tolkning av tidigare forskning så stärks ett förändringsbeteende 

om individen har god insikt i vad en förändring skulle innebära. Dock motiverades inte 

eleverna i större utsträckning av kunskap om positiva effekter av fysisk aktivitet (grupp 1: 

10,2%, grupp 2: 13,2%). I intervjuerna uttrycks däremot att kunskap kring vardagsmotionens 

betydelse har motiverat eleverna till göra andra val i sin vardag. Detta skulle kunna tolkas 

som att eleverna redan innan ansåg sig ha kunskap om att det är bra med fysisk aktivitet 

eftersom normen i samhället är att det är bra för hälsan att röra på sig. Däremot kunskapen om 

de rekommendationer som finns för barn och ungdomar (med det fokus som finns på 

vardagsmotionen) kanske upplevdes som något nytt för dem och därför motiverade den 

kunskapen dem i större utsträckning. Enligt enkäten är det också flera som motiverats av “att 

vilja att följa de rekommendationer som finns gällande barn och ungdomar”. Här finns också 

en betydande skillnad mellan hur Grupp 1 och Grupp 2 svarat där Grupp 2 i större 

utsträckning valt detta alternativ (Grupp 1: 15%, Grupp 2: 31,8%). Då forskningen visar att de 

som är fysiskt aktiva inom föreningsidrotten i första hand är det av sociala och utvecklande 

skäl så skulle detta resultat kunna tolkas som att följa rekommendationer för att nå en god 

hälsa inte är det som motiverar dem i första hand utan något som de får “gratis” på köpet 

(Thedin, Jacobsson, 2015). Denna motivationsfaktor kan enligt Vallerands (2004) modell 

tolkas som en yttre identifierad motivationsfaktor där eleven har identifierat fördelarna med 
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att vara fysiskt aktiv men behöver för den skull inte känna sig särskilt motiverad eller uppleva 

själva aktiviteten i sig som njutbar. 

 

Att eleven redan haft tankar på att börja röra sig mer och såg läxan som en chans att komma 

igång med fysisk aktivitet kryssades i av 10 stycken elever i enkäten och främst elever från 

Grupp 2 som inte tidigare varit fysiskt aktiva i speciellt hög grad. Dessa faktorer; att eleverna 

fick hjälp att komma igång, att de fick kunskap om fysisk aktivitet och att de kände en vilja att 

följa de rekommendationer som de lärde sig fanns, kan tolkas som att läxan har  bidragit till 

att öka kompetensen inom området och att vara fysiskt aktiv sattes i ett sammanhang vilket 

Møller & Thomsen Langagergaard (2006) menar är framgångsfaktorer för att öka på den inre 

motivationen. 

 

Då eleven uttrycker sig “kommit igång” tack vare läxan kan det beskrivs som att en yttre 

integrerad motivationsfaktor övergått till en inre motivation. Det kan tolkas som att det redan 

fanns en vilja till att vara mer fysiskt aktiv men eleven behövde hjälp med att sätta igång med 

sin förändring, den inre motivationen fanns inte i tillräckligt stor utsträckning. Då känslan av 

utveckling och inre stimulans av aktivteten upplevdes blev också den fysiska aktiviteten något 

som eleven ville fotsätta med för att det kändes bra, det övergick till en inre motivation till att 

fortsätta. 

 

Läxa och betyg 

Att eleverna motiverades till att genomföra aktiviteterna främst i egenskap av att det var en 

läxa var något som framkom i både enkät (12 svar) och intervju. Det framkommer dock i 

intervjuerna att det också kunde upplevas som amotiverande då det blev en typ av tvång till 

fysisk aktivitet. Detta stämmer överens med Faskungers (2014, s 47) tolkning av tidigare 

forskning där press från andra är något som kan sänka motivationen till fysisk aktivitet 

(Rollnick et al 1999). Enligt Deci och Ryan (2000, s. 65) kan det handla om amotivation på 

grund av brist på kontroll. Det framgår också att det är väldigt individuellt hur eleverna 

upplever den här pressen. I den ena intervjugruppen upplevde ingen elev läxan som ett tvång 

medan i den andra var det 2-3 stycket som uttryckte det så. Dessa elever menade också på att 

en skriftlig inlämning med ytterligare uppföljning skulle kunna upplevas som ytterligare ett 

tvång. Enkäten visade på en skillnad mellan Grupp 1 (17,9%) och Grupp 2 (31,8%), där 

Grupp 2 i större utsträckning utförde den fysiska aktiviteten för att det var en läxa som skulle 

redovisas. Detta kan tolkas som att förändringen i första gruppens vardag blev mindre då de 
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redan var fysiskt aktiva i hög utsträckning. De upplevde därför en större grad av kontroll på 

hur läxan skulle genomföras och tänkte inte på aktiviteterna som en läxa (eller ett tvång som 

en läxan innebär) på samma sätt. 

 

En elev som upplevde läxan som ett negativt tvång, gjorde också ett par uttalanden i intervjun 

där rädslan att misslyckats tydligt kom fram och upplevd kompetens verkade styra hur 

uppgiften togs an (Vallerand 2007, s. 59). Det blir därmed viktigt att tänka på upplägget av 

läxan för att den ska kunna individanpassas och att alla elever ska ges möjlighet att känna att 

de lyckas.  

 

Under intervjun framkommer tendenser på hur motivationens karaktär förändrats efter läxans 

gång: 

 

“Just att det var läxa, man skall ju göra läxan. Som elev 4 sa va? Så jag började gå. Jävla backe 

till skolan, jag blev ashaffad. Men det blev lättare och lättare att gå upp för backen” 

 

Till en början styrdes eleven helt av läxan som en yttre reglerad motivationsfaktor men sedan 

övergick det till en upplevelse, en känsla av förbättring vilket i sin tur skulle kunna leda till en 

inre motivation att fortsätta då eleven upplever en personlig vinst i utförandet (Faskunger                     

2014, s 46, Vallerand 2007, s. 59). 

 

Att det som motiverat eleverna var att förbättra sin praktiska kunskap i idrottsämnet (och 

därmed förbättra sitt betyg) kryssade 12 stycken elever i enkäten , detta var dock inget som 

fördjupades i intervjuerna. Det var en större andel i grupp 1 (25,6%) än i grupp 2 (13,6%) som 

ansåg detta vara motiverande. Detta kan tolkas som att de som redan är fysiskt aktiva i högre 

grad har en allmän motivation till Idrott och rörelse och därför också är angelägna om att få 

ett bra betyg i ämnet (kontextuell motivation). Medan de som inte är speciellt aktiva i första 

hand motiveras av att höja sitt betyg för att de har en global motivation till betyg, dvs de 

strävar efter höga betyg oavsett ämne.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna motiveras av olika anledningar till att 

utföra läxan beroende på hur aktiva de var innan. Elevgrupp 1, de redan fysiskt aktiva, styrdes 

främst av att de redan tränade sedan innan och därefter av att förbättra sitt resultat på 

beeptestet (25,6%) samt betyg (25,6%). I grupp 2 utförde de aktiviteterna framförallt just 
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eftersom det var en läxa (31,8%) men också för att de redan hade en vilja att komma igång 

(27,3%) och att de ville följa de rekommendationer som finns gällande hälsa (31,8%). I 

intervjuerna framkommer också att beeptestet kan motivera på olika sätt vilket tyder på att de 

olika motivationsfaktorerna kan ha olika karaktär beroende på individen. Utifrån Vallerands 

(2004) hierarkiska modell skulle resultatet kunna analyseras på följande sätt: 

 

 Yttre motivation Inre motivation Amotivation 

Global styrd 

motivation 

Allmän inställning till 

läxor och betyg 

Allmän inställning till att 

utvecklas 

Trött - orkar inte träna 

Tidsbrist - mycket skolarbete 

Kontextuell 

styrd motivation 

Läxor och betyg i idrott 

och hälsa 

En god hälsa - kunskap 

om vad som krävs  

En god hälsa - att vilja 

uppnå det 

Beeptest - att uppnå 

bättre resultat på andra 

beeptestet 

Beeptest -upplevd 

kompetensutveckling under 

träningen 

En god hälsa - upplevd 

förbättrad hälsa 

 

Tvång till fysisk aktivitet 

Beeptest - rädslan att 

misslyckas/upplevd 

kompetens 

Situationell 

styrd motivation 

 Sociala faktorer 

Upplevelsebaserad faktorer & 

kompetens 

Tråkigt med fysisk aktivtet 

Brist på ork 

Figur 1: Motivatorer till att utföra läxan -  fri tolkning utifrån Vallerands hierarkiska modell 

(2004) 

9.2 Hur upplever eleverna det att få praktiska läxa i idrott och hälsa? 

Elevernas upplevelse av att få praktisk läxa i ämnet skiljer sig åt. I intervjuerna diskuteras 

överlag positiva reaktioner men en upplevelse av tvång framkommer också vilket kunde 

upplevas amotivera till fysisk aktivitet. Detta styrker teorin om att press sänker motivationen 

till fysisk aktivitet (Vallerand 2004, Faskunger 2014). Att praktisk läxa i ämnet Idrott & hälsa 

var ett ovanligt inslag som kunde upplevas som inkräktande på deras privatliv framgår också 

från en elev som inte riktigt kan motivera varför det känns obekvämt men att det gör det. 

         

“Jojo, men idrott är ju idrott liksom. Det gör man ju i skolan. Teoretiska idrottsläxor är något annat” 
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Enkäten visar dock att inställningen till praktisk läxa innan genomförandet var förhållandevis 

god 15,8% hade svarat någon av alternativen dålig eller mycket dålig, 23,8% svarade okej och 

47,5% tyckte att det var en bra eller mycket bra idé. Efter läxans genomförande frågade vi hur 

de tyckte att det hade fungerat och då svarade 39,2% att det fungerat bra eller mycket bra, 

32,8% okej och 22,8% svarade dåligt eller mycket dåligt. Bland elever som tycker att läxan 

fungerat bra lyfter de i intervjuerna fram argument rörande kompetensutveckling, som till 

exempel att de märkte en utveckling på beeptestet och även under utförandet av läxan. Enligt 

(Vallerand 2004) har vi tolkat detta som upplevd kompetens vilket innebär att utveckling av 

kompetensen påverkar motivationen positivt. Även faktorer som att de har kommit igång med 

sin träning och börjat tänka mer på vardagsmotionen upplevdes som positivt vilket vi har 

tolkat som att den fysiska aktiviteten blivit satt i ett sammanhang har hjälpt dem att komma 

igång (Møller & Thomsen Langagergaard 2006).  

 

På det kontextuella planet kan det ses som för att motivationsklimatet påverkades positivt av 

att aktiviteten sattes i ett sammanhang (Vallerand 2004). 

 

Negativa aspekter på hur det har fungerat uttrycks som dåligt samvete för att inte klarat alla 

momenten och att man ibland glömt bort vad som skulle göras. Som vi tagit upp tidigare 

nämns också känslan av tvång (Vallerand 2007, Faskunger 2014). Några elever uttrycker en 

önskan om att hitta en rolig aktivitet att utföra. Den träning som utfördes av de som inte var 

föreningsaktiva var framförallt löpning vilket kunde upplevas som enformigt och tråkigt. 

Enligt Vallerand (2007) är upplevelsen i själva utförandet av aktiviteten avgörande för den 

inre motivationen.  

 

Enligt tidigare forskning är uppföljningen av läxan en viktig del i hur framgångsrik den är 

(Grønmo årtal 2013, s. 75) De intervjuade eleverna beskriver att den muntliga uppföljningen 

under lektionspasset samt beeptestet som uppföljning räcker bra och att ytterligare feedback 

inte kändes som nödvändig. Denna fråga har dock inte behandlats i enkäten varför den inte 

kan analyseras kvantitativt.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att hur eleverna har uppfattat att det fungerat med läxan är 

relativt jämt fördelat mellan positiva, neutrala och negativa svar med någon övervikt mot 

positivt. I intervjuerna framkommer också att upplevelsen av att få en praktisk läxa skiljer sig 

från att få en teoretisk hemuppgift, där en teoretisk uppgift känns mer naturligt. Då några 
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elever upplever att det kan vara svårt att komma på motiverande aktiviteter att utföra kan det 

vara en idé att ge tips på olika föreningsaktiviteter under lektionspasset. 

 

9.3 Bidrar läxan till en vilja att fortsätta vara fysiskt aktiv efter “läxperioden”? 

En stor andel av eleverna uttrycker en vilja till att vara fysiskt aktiva i högre grad än vad de är 

både före och efter läxan. Detta kan tolkas som att de elever som ändrat sitt svar har kommit 

igång med fysisk aktivitet i större utsträckning och därmed känner sig nöjd med sin uppnådda 

aktivitetsgrad efter perioden. En annan möjlig tolkning är att eleverna blivit avskräckta från 

fysisk aktivitet på fritiden och därför inte vill vara fysiskt aktiva i högre grad längre. 

Intervjuerna stödjer dock den första tolkningen varför vi väljer att detta är en möjlig analys av 

enkätresultaten. 

 

Detta bekräftas också då eleverna får uppskatta hur fysiskt aktiva de kommer att vara 

fortsättningsvis efter läxans slut då 37% vill vara fysiskt aktiva i högre grad än innan. Om vi 

endast tittar på Grupp 2, de som tidigare inte var fysiskt aktiva så att de blev andfådda och 

svettiga 3 gånger i veckan, så blir siffran 42% procent. Vi tolkar dock detta resultat med 

tillförsikt då det endast är en uppskattning från eleverna. Hassmén, Hassmén (2008, s. 204) 

menar på att de som inte tränar så ofta tenderar att skatta sin aktivitetsnivå högre vilket skulle 

kunna påverka i detta sammanhang. Vi kan heller inte i enkäten bekräfta att det är tack vare 

läxan som de gör denna uppskattning. I intervjuerna framkommer dock exempel där eleven 

uttrycker att sig ha “kommit igång”  tack vare läxan och även har fortsatt efter läxans slut. 

I intervjuerna beskrivs också hur läxan och kunskap om vardagsmotionens betydelse har 

påverkat eleverna. Att de har vardagsmotionen “hela tiden i bakhuvudet” och att de gör andra 

val i sin vardag. Enkätsvaren visar också att det har skett en förändring före och efter läxan 

gällande hur ofta eleverna utövar minst 60 min vardagsmotion. Bland de som kommer upp i 

60 minuters vardagsmotion 3-4 gånger i veckan har andelen ökat med 8,5% och bland de 

elever som innan läxan angav att de aldrig gjorde detta har andelen minskat från 15,8% till 

3,2%. Utav de som utövade vardagsmotionen varje dag, 5-6 gånger i veckan och 1-2 gånger i 

veckan hade inga större förändringar skett. Då eleverna i enkäten anger tidsbrist som främsta 

anledningen till varför de inte är fysiskt aktiva i högre grad  så kan vardagsmotionen upplevas 

som ett sätt att få in den fysiska aktiviteten i sitt liv utan att det ska ta så mycket extra tid. 
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Tidigare undersökningar visar också att tidsbrist är det vanligaste hindret till regelbunden 

fysisk aktivitet (Faskunger 2014, s 60, Apitzsch 2007, s 9). 
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10. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur praktisk läxa i Idrott och hälsa fungerar 

som metod för att motivera eleverna till att vara fysiskt aktiva på fritiden. 

 

Eleverna lägger till extra fysisk aktivitet i sin vardag under läxperioden framförallt av yttre 

motivationsfaktorer såsom att det är en läxa, de vill förbättra sitt testresultat och betyg men 

också för att de redan har en inre vilja till att vara fysiskt aktiva i högre grad. Endast en elev 

har kryssat i att ingen del av läxan har utförts vilken innebär att eleverna tagit läxan på allvar 

och i lite eller stor grad tänkt på den i sin vardag. Beeptestet validerar att det skett en 

förbättring i elevernas kondition under läxperioden då 70% har förbättrat sitt resultat. Detta 

bör dock tolkas utifrån testets sammanhang och upplägg (se metoddiskussion). Tendenser 

visar att läxan kan ha stimulerat drygt en tredjedel av eleverna till att vara fysiskt aktiva i 

högre grad än innan varav främst elever ur grupp 2, som innan läxan inte blev andfådda och 

svettiga minst tre gånger i veckan. Kunskap om vardagsmotion verkar ha stimulerat en del av 

eleverna till att göra andra val i sin vardag under och även efter läxans slut. Detta visar på att 

praktisk läxa som metod upplevas väldigt olika och har olika verkningsgrad för olika elever. 

Precis som forskning om motivation och om läxor har visat sig vara komplext visar sig även 

upplevelsen av den praktiska läxan vara så. 

 

Denna undersökning kan ses som motsägelsefull då en läxa upplevs oftast som en typ av yttre 

motivationsfaktor och forskningen visar att det är inre motivation till fysisk aktivitet som i 

större utsträckning leder till fortsatt fysisk aktivitet upp i åldrarna (Vallerand 2007, Faskunger 

2014). Vår undersökning påvisar dock tendenser till att eleven till en början styrs av läxan för 

att utföra fysisk aktivitet men att det sedan kan övergå till en inre motivation att fortsätta då 

eleven upplevt att det är något som ger positiva upplevelser. Läxan blir ett sätt att få eleven att 

komma igång. Flera elever anger också i enkäten att de behöver hjälp med just detta, att 

komma igång med fysisk aktivitet. För att beteendet sedan ska bli regelbundet och ihållande 

krävs att eleven hittar en inre motivation för att fortsätta med den fysiska aktiviteten. En 

viktig förutsättning för detta är att individen upplever aktiviteten i sig som njutbar och rolig 

(Vallerand 2004, Faskunger 2014) Att eleverna själva fick bestämma vilken typ av aktivtet de 

skulle utföra gjorde antagligen att de upplevde en högre grad av självbestämmande vilket 

forskning visar är positivt för motivationen (Deci & Ryan 2000, s 55). För de elever som inte 
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redan hade en aktivitet som de upplevde som meningsfull kan det vara en idé att hjälpa 

eleverna prova olika typer av aktiviteter.  

 

Vad som motiverade eleverna att utföra den fysiska aktiviteten kan enligt Vallerands 

hierarkiska modell tolkas enligt följande. På det situationella planet var det själva upplevelsen 

av den fysiska aktiviteten och känslan att utvecklas samt sociala faktorer som att umgås med 

andra som motiverade. På det kontextuella planet framkom det att förbättra sig på beeptestet, 

att det var en läxa, att utvecklas för att få bättre betyg i ämnet samt viljan att uppnå en god 

hälsa motiverade eleverna. Beeptestet och läxan kunde också fungera som amotiverande, då 

rädslan att misslyckas, den upplevda kompetensen, överskuggade motivationen. Att 

motivationsklimatet ökade då läxan satte den fysiska aktivteten i ett sammanhang kan också 

bidragit att öka motivationen på det kontextuella planet.Globalt styrd motivation kan vara 

elevens allmänna inställning till att utvecklas och till att göra sina läxor. Här kan idrottsläraren 

tänka på att försöka påverka på det kontextuella planet genom att skapa ett motivationsklimat 

som är uppgiftsorienterad och betona att läxan är för deras egen individuella utveckling och 

hälsa. 

 

Att eleverna skattar sin inställning till praktisk läxa i första enkäten högre än vad det skattar 

hur genomförandet har gått kan bero på att de upplever att de inte lyckats utföra läxan i sin 

helhet. I intervjun framkommer att det kunde vara svårt att få ihop 30 minuters vardagsmotion 

varje dag samt tre högintensiva pass som det var de sista två veckorna. Det blir därmed viktigt 

att som lärare påpeka att ett misslyckande är ett steg närmare målet och uppmuntra eleverna 

att fortsätta även om de inte lyckats genomföra alla moment (Faskunger 2014, Vallerand 

2004). 

 

Isbergs (2009) interventionsstudie visade sig ge effekt 4,5 år senare för de som ej var fysiskt 

aktiva och för de som motionerade regelbundet men för de föreningsaktiva märktes ingen 

skillnad. Hon påpekar dock att det är viktigt att nå dessa elever då de kan stå handfallna och 

utan verktyg för fysisk aktivitet om de slutar med sin föreningsverksamhet (a.a. 2009). 

Uppgiften att utöva högintensiva aktiviteter i den praktiska läxan visade sig heller inte 

påverka dessa elever då de redan hade sina planerade träningspass, däremot nämnde de i 

intervjuerna att kunskap och upplevelse av att utföra mer vardagsmotion påverkat dom. Läxan 

skulle därmed kunna vara ett sätt att hjälpa dessa elever till någon form av fysisk aktivitet vid 

avhopp från föreningslivet. 
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Då eleverna i intervjuerna beskriver vad som motiverar dem till att vara fysiskt aktiva 

generellt så vill att det ska vara en rolig aktivitet och att det är kul att känna utveckling.  Även 

hälsofaktorer anges men inte i lika stor utsträckning. Detta bekräftar tidigare studier kring vad 

som motiverar ungdomar till fysiskt aktivitet (Thedin Jacobsson 2015, Engström et al 2007, 

Apitzsch 2007).  Enligt motivationsforskningen så stärks också förutsättningarna för att 

individen ska fortsätta vara fysiskt aktiv om den inre motivationen infinner sig, vilket innebär 

att aktiviteten i sig upplevs som njutbar (Vallerand 2001, Faskunger 2014). Den praktiska 

läxan kunde ibland upplevas som tråkig att genomföra då eleven inte lyckats hitta någon rolig 

aktivitet. I enkäten framkommer att flera elever som vill vara fysiskt aktiva i högre grad 

behöver stöd och hjälp för att komma igång och i intervjuerna uttrycks också en vilja att delta 

i föreningsaktiviteter men olika hinder gör att det inte blir av. Det kan därför vara en god idé 

om idrottsläraren hjälper eleverna med detta genom att till exempel varje vecka presentera 

olika prova på aktiviteter som erbjuds i kommunen med veckodag och klockslag. Chansen 

finns då att eleverna stöttar varandra till att prova på något nytt (social motivationsfaktor) och 

därmed får hjälp att komma igång med en aktivitet som de upplever som stimulerande och 

rolig. Eleverna menar att många föreningar kräver en hög kunskapsnivå varför de inte vågar 

sig dit. Försök har gjorts för att motverka detta såsom Handslaget och idrottslyftet men trots 

detta fortsätter rapporter komma om föreningsidrottens brister att fånga upp ungdomarna 

(Thedin, Jacobsson 2015). Fotbollsförbundet har just startat pilotprojektet “Fler ska spela 

fotboll längre” (www.svenskfotboll.se) och det finns föreningar som stöttar allas deltagande. 

Ett fördjupat samarbete mellan skolorna och idrottsföreningarna skulle därför vara en väg att 

gå för att få ungdomarna mer fysiskt aktiva på fritiden. 

 

Några elever uttrycker också att de utfört aktiviteter (promenader, spelat badminton) med sina 

föräldrar. Att föräldrarna fick ett informationsbrev innan läxans början kan ha bidragit till att 

de också var insatta i uppgiften och hjälpte till att motivera sina barn. Den sociala aspekten, 

behovet av samhörighet enligt Deci och Ryan (2000) och motivationsklimatet enligt 

(Vallerand 2004) kan på detta sätt komma att uppfyllas då det kan vara ett sätt att umgås med 

sina föräldrar under de fysiska aktiviteterna. 

Flera elever uttrycker en vilja till att vara fysiskt aktiva i högre grad, om än något färre efter 

läxans genomförande. Eleverna tror sig också fortsättningsvis vara fysiskt aktiva i högre grad 

än innan läxans genomförande. Detta kan tolkas som att läxan har haft ett positivt genomslag 

och inspirerat till fortsatt fysisk aktivitet, om det sedan resulterar i detta är en annan fråga.  
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Forskning kring läxor visar att sammanhanget där läxan presenteras samt uppföljningen är av 

betydelse för läxans effekt (Skolverket 2014). Att läxan presenterades i relation till de 

rekommendationer som finns kan ha hjälp till att sätta aktiviteterna i ett sammanhang. 

Upplevelsen av uppföljningen var enligt intervjuerna att den räckte. Eleverna motiverades av 

sin egen vilja att utvecklas och efterfrågade inte mer uppföljning eller koppling till 

kunskapskraven. Det räckte att motivera dem till att utföra läxan för att i sin tur kunna 

prestera bättre på idrottslektionerna.  

I diskussionen kring läxors vara eller icke vara tas också upp att rättningen tar mycket tid i 

anspråk för lärarna och påverkar arbetsbördan och för att rättningen ska vara berättigad borde 

den också vara betydelsefull för elevernas kunskapsutveckling. (Skolverket 2014). Rättningen 

skulle i detta fall kunna vara en skriftlig inlämningsuppgift som eleverna lämnar in i efterhand 

för att läraren ska få ett bedömningsunderlag. Om läraren väljer att använda sig av praktisk 

läxa utan skriftlig inlämningsuppgift så innebär det i princip inget extraarbete för läraren men 

en möjlighet till att hjälpa ungdomar att blir mer fysiskt aktiva. 

 

10.1 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att resultaten av vår undersökning inte går att generalisera då de elever 

som deltagit i studien är få och inte helt motsvarar rikets snitt. En möjlig felkälla med denna 

experimentiella undersökning är också den normativitet som finns gällande fysisk aktivitet 

och träning. Det kan påverka hur eleverna utformar sina svar till exempel gällande hur mycket 

det tror sig vara fysiskt aktiva i framtiden. Att det är deras idrottslärare som delat ut enkäter 

och intervjuat dem kan också bidra till hur de svarar, då det blir ett ojämnställt förhållande i 

intervjusituationen. Detta trots att det tydligt innan intervjuns början påpekades att de skulle 

bortse från detta och att intervjun inte hade någonting med deras idrottsbetyg och 

undervisning att göra utan att de skulle svara så sanningsenligt som möjligt.  

 

Då vi genomförde gruppintervjuer finns också en risk med att eleverna påverkar varandra i 

sina åsikter. Vi tycker ändå att fördelarna med att ha en gruppintervju övervägde såsom att 

eleverna fick en trygghet i gruppen (det blev mer jämnställt lärare - elev) och att gruppen 

kunde bidra till en djupare reflektion kring frågorna. Tidsperspektivet spelade också in då vi i 

gruppintervjuer får fram fler åsikter på kortare tid. 
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Beeptestet som metod för att validera om elevernas kondition förbättrats i och med att de har 

gjort läxan bör också ses som ungefärligt. Då det kan påverka hur eleverna tar sig an denna 

uppgift. Det kan vara så att de ser de som en utmaning och blir extra motiverade att slå sin 

förra nivå, de kan också påverka dem på så sätt att de blir stressade och känner sig utpekade. 

 

Att använda oss av grounded theory som metod tycker vi fungerat bra då vi utgått från svaren 

i enkäten i våra intervjuer. 
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11. Konklusion 

Vi har i denna studie kommit fram till att det bland annat finns ett behov andra 

träningsmetoder än det som finns i dagens Sverige. Många elever efterfrågar att kunna få 

träna med kompisar/lag utan att behöva satsa på en elitkarriär. Genom att dela ut den här 

läxan så har vi sett eleverna har höjt sina resultat på beeptestet och att responsen har varit 

positiv. Metoden är inte felfri och behöver revideras, men många element av ursprunget har 

fungerat väl. Vi inser att det kan vara problematiskt att applicera resultatet från vår på riket, 

då reliabiliteten inte är perfekt. Önskvärt hade varit att den skedde över en överskådligare tid 

och med ett större urval elever. 

 

Fokus ska heller inte ligga på resultat från beeptestet utan att finna vad som motiverar 

eleverna i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Vår konklusion är därför att det viktigaste är att eftersöka vad som motiverar eleverna för att 

sedan kunna använda sig utav detta för att i så stor utsträckning som möjligt få eleverna till att 

bli fortsatt fysiskt aktiva.  

 

En vidareutveckling av den praktiska läxan skulle kunna vara att eleverna får reflektera kring 

hur det gått och utifrån det ge förslag på ett eget veckoschema för fysisk aktivitet. 

Veckoschemat ska sedan motiveras utifrån de rekommendationer som finns samt från elevens 

egna upplevelser av fysisk aktivitet. Fortsättningsvis följs även denna uppgift upp och 

utvärderas muntligt eller skriftligt. Då får eleven själv ta kontroll över sin fysiska aktivitet 

vilket förhoppningsvis stimulerar den inre motivationen (Vallerand 2004). 

 

Att undersöka hur det upplevs och fungerar att använda praktisk läxa i kombination med 

“flippat klassrum” kan också vara intressant. Vi har själva erfarenhet kring detta i 

dansundervisning där eleverna får göra en line dance för att sedan fortsätta öva hemma genom 

att titta på dansen. På detta sätt får alla elever chans till att utvecklas i sin egen takt och inte 

endast under Idrottslektionen. Det kan vara en väg att gå för inlärning av mer specifika 

moment i ämnet. Att utföra studien över en överskådligare framtid än fem veckor vore 

intressant i forskningssyfte. 
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Bilaga 1 

Enkät Idrott och hälsa 

1.Vilken årskurs går du i? 

▢   Årskurs 8      

▢   Årskurs 9   

 
 

2. Kön? 

▢  Flicka 

▢  Pojke 

 
 

3. Hur ofta är du med på idrottsundervisningen i skolan? 

▢  Alltid    ▢  Jag är nästan alltid med ▢  Jag är med 

ibland 

▢  Jag är sällan med   ▢  Jag är aldrig med 

 

 
 

4. Hur ofta utövar du någon fysisk aktivitet där du blir anfådd och/eller svettig under en period av 

minst 30 minuter i sträck?  

▢  Varje dag   ▢  5-6 ggr i veckan  ▢  3-4 ggr i 

veckan 

▢ 1-2 ggr i veckan  ▢  Aldrig 

 

 
 

5. Hur ofta kommer du upp i en vardagsmotion på 60 minuter? (Perioden behöver vara minst 10 

minuter och perioder kan läggas ihop. Det kan vara promenad till och från skolan, till och från 

bussen etc.) 

▢  Varje dag   ▢  5-6 ggr i veckan  ▢  3-4 ggr i 

veckan 

▢ 1-2 ggr i veckan  ▢  Aldrig 

 

 
 

6. Skulle du vilja vara mer fysiskt aktiv?  

▢  Ja    ▢  Nej  

  ▢  Vet inte 

 

 
 

 

 

 

Fortsätter på nästa sida. 
 

Om du svarat nej på föregående fråga gå direkt till fråga 8. 
 



 

 

7. Vad skulle kunna motivera dig till att bli mer fysiskt aktiv ( Du får välja fritt hur många 

alternativ du vill kryssa i) ? 

▢  Behöver hjälp med att komma igång 

▢  Bättre fysisk självkänsla 

▢  Stöd från kompisar/familj 

▢  Kunskap och information om varför det är bra 

▢  Krav/läxor 

▢  Fler idrottslektioner 

▢  Mer tid till träning 

▢  Pengar för att kunna införskaffa ett träningskort 

▢  Annat 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

8. Uppskatta din fysiska hälsa 

▢  Mycket bra    ▢  Bra  

  ▢  Okej 

▢  Dålig   ▢  Mycket dålig 

 

 
 

9. Är du nöjd med din insats från beeptestet? 

▢  Väldigt nöjd   ▢  Nöjd  

  ▢  Varken nöjd eller missnöjd 

▢  Missnöjd   ▢  Mycket missnöjd 

 

 
 

10. Vilken är din inställning till att få en praktisk läxa i Idrott och hälsa? 

▢  Mycket bra    ▢  Bra  

  ▢  Okej 

▢  Dålig   ▢  Mycket dålig 

 

 
 

11. Tror du att du kommer att förbättra ditt resultat vid nästa beeptest? 

▢  Ja    ▢  Nej   

  ▢  Vet ej 
 

  

 

Stort tack för din medverkan!  
 

               /Lotta & 

Alexander 
 

 



 

 

Bilaga 2   

Enkät Idrott och hälsa, uppföljning 

1. Kön? 

▢  Flicka 

▢  Pojke 

 
2. Hur ofta är du med på idrottsundervisningen i skolan? 

▢  Alltid     ▢  Jag är nästan alltid med

 ▢  Jag är med ibland 

▢  Jag är sällan med   ▢  Jag är aldrig med 

 
3. Hur ofta utövar du någon fysisk aktivitet där du blir andfådd och/eller svettig under en 

period av minst 30 minuter i sträck?  

▢  Varje dag   ▢  5-6 ggr i veckan  ▢  3-4 ggr i 

veckan 

▢  1-2 ggr i veckan  ▢  Aldrig 

 
4. Hur ofta kommer du upp i en vardagsmotion på 60 minuter? (Perioden behöver vara minst 

10 minuter och perioder kan läggas ihop. Det kan vara promenad till och från skolan, till och 

från bussen etc.) 

▢  Varje dag   ▢  5-6 ggr i veckan  ▢  3-4 ggr i 

veckan 

▢ 1-2 ggr i veckan  ▢  Aldrig 

 
5. Tränande du minst tre gånger i veckan (utöver skolidrotten) redan innan du fick din 

praktiska läxa?(tränade = fysisk aktivitet där du blir andfådd och/eller svettig under en period 

av minst 30 minuter i sträck) 

▢  Ja    ▢  Nej  

   ▢  Ibland 

 
6. Skulle du vilja vara mer fysiskt aktiv?  

▢  Ja    ▢  Nej  

  ▢  Vet inte 

 
Om du svarat nej på föregående fråga gå direkt till fråga 8 
 

7. Vad skulle kunna motivera dig till att bli mer fysiskt aktiv (Du får välja fritt hur många 

alternativ du vill kryssa i)? 

▢  Behöver hjälp med att komma igång 

▢  Bättre fysisk självkänsla 

▢  Stöd från kompisar/familj 

▢  Kunskap och information om varför det är bra 

▢  Krav/läxor 

▢  Fler idrottslektioner 

▢  Mer tid till träning 

▢  Pengar för att kunna införskaffa ett träningskort 



 

 

▢  Annat 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Uppskatta din fysiska hälsa 

▢  Mycket bra    ▢  Bra   ▢  Okej 

 ▢  Dålig  ▢  Mycket dålig 

 
9. Har du förbättrat/försämrat ditt resultat på det andra beeptestet jämfört med det första? 

▢  Förbättrat  ▢  Försämrat  ▢  Samma som innan 

 ▢  Vet ej 

 

10a. Hur tycker du att det har fungerat med praktiskt läxa i Idrott & Hälsa? 

▢  Mycket bra   ▢  Bra  ▢  Okej 

 ▢  Dåligt  ▢  Mycket dåligt 

 
10b. Motivera ditt svar på fråga 

10a:............................................................................................................... 

 

…………………..………………………………………………………………………………

……………………………. 

 
11. Har du gjort läxorna som du har tilldelats? (Kryssa i varje vecka där du har gjort din 

vardagsmotion och där du har gjort din aktivitet. Har du bara gjort den ena så kryssar du i den. 

(Vardagsmotion är t.ex. promenad till skolan) 

Vecka 1  ▢  Vardagsmotion minst 30 minuter per dag  

Vecka 2  ▢  Vardagsmotion minst 30 minuter per dag   ▢  + en 

aktivitet  

Vecka 3  ▢  Vardagsmotion minst 30 minuter per dag  

 ▢  + två aktiviteter 

Vecka 4  ▢  Vardagsmotion minst 30 minuter per dag  

 ▢  + tre aktiviteter 

Vecka 5  ▢  Vardagsmotion minst 30 minuter per dag  ▢   + två 

aktiviteter och en 

   högintensiv aktivitet      

 
12.Vilka av följande faktorer har främst bidragit till att du har gjort läxan eller delar av 

läxan? (Kryssa max 3 rutor) 

▢  Jag var redan aktiv i samma eller högre grad sedan tidigare 

▢  Jag fick kunskap om varför det är bra att vara fysiskt aktiv 

▢  Jag ville träna för att utveckla kunskapskravet gällande rörelse (betyg) 

▢  Jag ville försöka följa de rekommendationer som finns för en god hälsa 

▢  Jag ville redan innan röra mig mer, men hade inte lyckats komma igång 

▢  Jag ville kunna redovisa för läraren att jag gjort läxan då hen frågade 

▢  Jag ville förbättra mitt resultat på beeptestet 

▢  
Annat:................................................……………………………………………………………

………………….. 

▢  Jag har inte gjort någon del av läxan 

 
13 Är du medlem i någon idrottsförening? (Om ja skriv efter vilken/vilka idrotter) 



 

 

 

▢  Ja:....................................................................▢  Nej    

 ▢  Nej , men skulle vilja 

 
14 Vilka typer av aktiviteter har du utfört då du skulle bli andfådd och/eller svettig?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………...… 

 
15. Har du provat på någon ny aktivitet eller återupptagit någon aktivitet som du hållit på med 

tidigare? (Om ja skriv aktiviteten på raden bredvid) 

 

▢  Ja:.........................................     ▢  Nej

    

 
16a. Hur fysiskt aktiv tror du att du kommer att vara fortsättningsvis?   

▢  I högre grad än innan   ▢  I samma grad som innan 

 ▢  I lägre grad än innan   

 
16b. Motivera ditt svar till fråga 16a 

 

...............................................:......................................................................:...............................

.................:... 

 

Stort tack för din medverkan!  
 

 



 

 

Bilaga 3  

Intervjufrågor 

BAKGRUND 

1. Vad är er inställning till fysisk aktivitet och träning? 

MOTIVATION 

2. Skulle du vilja vara mer fysiskt aktiv? 

3. Varför? 

4. Vad hindrar dig från att vara mer fysiskt aktiv? 

5. Vad skulle motivera dig? 

6. Hur gör du när du planerar in din träning? 

LÄXAN 

7. Vad var er första tanke när ni skulle få praktisk läxa i idrott och hälsa? 

8. Vad tror ni att syftet med läxan var? 

GENOMFÖRANDET 

9. Hur gick genomförandet? 

10. Vilka delar var enklast/svårast att utföra? Förändrade du din vardagsmotion på 

något sätt? 

11. Varför gjorde du läxan/varför inte? (Beep testet, motivationshöjare eller 

motivationssänkare?) 

UPPLEVELSE 

12. Positivt alternativt negativt med praktisk läxa?  

13. Har läxan hjälpt er på något sätt? 

14. Vill du fortsätta vara fysiskt aktiv efter läxan? (I vilken grad?) 

15. Varför? 

16. Uppföljning? Bättre med skriftlig + PH stöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Hej! 

 

Samtidigt som jag undervisar Idrott och hälsa i årskurs 8 och 9 så läser jag kursen Idrott och hälsa 
C vid Uppsala Universitet. Där ingår att skriva en C-uppsats och jag och min kurskamrat 
Alexander Hult vill undersöka hur eleverna uppfattar det att få praktisk läxa i Idrott och hälsa och 
vad som motiverar dom till att utföra läxan.  

 

Eleverna kommer att få svara på en enkät som handlar om fysisk aktivitet och hur de upplever 
det att få praktisk läxa i Idrott och hälsa. Målet med läxan är att alla elever ska sträva efter att 
komma upp i den fysiska aktivitetsnivå som rekommenderas av FYSS (Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) för en god hälsa. Eleverna gör även ett 
konditionstest före och efter “läxperioden”. 

 

Åttorna har också haft föreläsning om fysisk aktivitet och dess positiva effekter (9:orna hade det 
i höstas). Detta kommer att pågå till och med vecka 16 och då planerar vi att dela ut en ny enkät 
samt att intervjua några elever. Allt detta är självklart helt konfidentiellt och enkäterna besvaras 
anonymt och är frivillliga. Om ni av någon anledning inte vill att erat barn deltar i studien eller 
om ni vill veta mer kontakta gärna mig: charlotta.jakobsson@kunskapsskolan.se 

Nedan presenteras upplägget för eleverna: 

 

Med vänliga hälsningar 

Charlotta Jakobsson 

 
Praktisk läxa i Idrott och hälsa 

Vecka Uppgift Mitt val av aktivitet 
9-16 Vardagsmotion minst 30 min /dag helst 60 min, varav minst 10min. sammanhängande.  

  

10-11 + en högintensiv aktivitet i veckan. Minst 30min. långt. 
 11-12 + två högintensiiva aktiviteter i veckan. Minst 30min. långt. 
 13-14 + tre högintensiva aktiviteter i veckan. Minst 30 min. långt. 

  

14-15 PÅSKLOV (frivilligt) 
 

15-16 + byt eventuellt ut ett av de högintensiva passen mot ett intervallpass 

  

16 Skolidrott: Beeptest 
 

 

 

 

mailto:charlotta.jakobsson@kunskapsskolan.se


 

 

Bilaga 5 

Vi har mestadels suttit tillsammans och arbetat men delat upp de olika avsnitten mellan oss och 

skrivit var för sig. Det har varit bra att sitta tillsammans och kunna rådfråga varandra då mycket 

tankar uppkommer under arbetets gång.  

 

AVSNITT ANSVARSFÖRDELNING 

1 Sammanfattning Alexander 

2 Inledning Alexander 

3 Bakgrund Charlotta 

4.1 Praktisk läxa Alexander 

4.2 Ungdomars 

motivation till fysisk 

aktivitet 

Charlotta 

4.3 Motivationsteorier Charlotta 

5 Teoretisk 

utgångspunkt 

Charlotta 

6 Syfte och frågeställning Tillsammans 

7 Metod Alexander 

8 Resultat av kvantitativ 

undersökning 

Alexander 

9 Resultat av kvalitativ 

undersökning 

Charlotta 

10 Analys Charlotta 

11 Diskussion Charlotta 

12 Konklusion Charlotta och Alexander 

  

Övrigt  

Utarbetning av enkäter Charlotta och Alexander 

Transkribering Alexander 

Sammanställlning av 

enkäter 

Alexander 

Insamling av empirisk 

data  

Charlotta 

Informationsbrev Charlotta 


