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Abstract  

Motivation is a subject that has been studied for a long time. That´s because motivation is a 

psychological attitude, and researchers considered this interesting during the 19th century. 

Gymnastics in school has been around for almost as long, but little research has been done on 

gymnastics in the subject physical education. The purpose of this study was to investigate 

student’s motivation for physical education and the activity gymnastics in physical education; 

which factors enhances pupils' motivation, and which create amotivation. This was examined 

with a questionnaire survey, where 300 students who study physical education answered 19 

questions. The pupils were spread out over 13 classes, three schools, in two different cities in 

southern Sweden. The theory of this study is self-determination theory, in which the result 

chapter was divided into the fundamental building blocks of this theory: external motivation, 

inner motivation and amotivation. The result showed that the students relied on the teacher as 

an external factor in several aspects; as an example, the teacher was important for the students 

to be able to create inner motivation for gymnastics and the subject physical education. Other 

factors such as the structure of the activity and motivated classmates also proved to influence 

the students´ motivation. The result also showed that students could become amotivated by 

independent work and assessment situations in gymnastics. It turned out that many students 

had practiced gymnastics at younger ages, as a result, many students in the study had a 

positive view of gymnastics in physical education. 
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Abstrakt 

Forskning kring motivation har funnits under en längre tid. Anledningen är att motivation är 

en psykologisk sinnesställning, och forskare ansåg detta intressant på 1800-talet. 

Redskapsgymnastik som vi ser den idag har funnits nästan lika länge. Dock har inte mycket 

forskning gjorts om redskapsgymnastik kopplat till skola och ämnet idrott och hälsa. Syftet 

med studien var att undersöka gymnasieelevers motivation till ämnet och aktiviteten 

redskapsgymnastik i idrott och hälsa. Syftet har också varit att undersöka vilka faktorer som 

påverkar elevers motivation positivt och vilka som skapar amotivation. Detta undersöktes 

med en enkät, där 300 elever som läste idrott och hälsa 1 svarade på 19 frågor. Eleverna var 

utspridda på 13 klasser, tre skolor, i två olika städer i södra Sverige. Studiens valda teori är 

self determination theory. Resultatkapitlet blev uppdelat i teorins fundamentala byggstenar, 

yttre motivation, inre motivation och amotivation. Resultatet visade att eleverna förlitade sig 

på läraren som en yttre faktor i flera avseenden. Bland annat var läraren viktig för att eleverna 

skulle kunna skapa inre motivation till redskapsgymnastik och ämnet. Även andra faktorer 

som aktivitetens upplägg och motiverade klasskamrater visade sig påverka eleverna positivt. 

Det visade sig också i resultatet att elever kunde bli amotiverade av självständigt arbete och 

kroppsliga bedömningssituationer kopplade till redskapsgymnastik. Det visade sig också att 

många elever praktiserat redskapsgymnastik i yngre åldrar, vilket resulterade i att många 

elever i studien hade en positiv syn på redskapsgymnastik i ämnet.  

  

Nyckelord 

Motivation, amotivation, idrott och hälsa, redskapsgymnastik 
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Förord 

Jag som gjort undersökningen läser till gymnasielärare i idrott och hälsa. Under min VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) uppmärksammades ett fenomen som undersökts i denna 

studie. Att flera elever undviker att medverka på lektionerna i idrott och hälsa av olika 

anledningar. Med denna undersökning ville jag som författare försöka närma mig elevernas 

anledningar till amotivation till ämnet. Jag som gjort undersökningen valde att använda min 

kunskap om redskap, då jag 2018 varit ideell tränare i truppgymnastik i 16 år. Mina 

gymnaster har under åren tävlat i -, junior- och senior SM inom truppgymnastik. 

Förhoppningen med studien är att resultatet ska kunna användas som ett verktyg i skapandet 

av meningsfulla och motiverande lektioner, inte enbart till redskap. Förhoppningen är även att 

komma närmare elevernas motivation, och förstå den.  
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1. Inledning 

Sett utifrån elevers och samhällets perspektiv finns det fortfarande de som anser att idrott och 

hälsa inte är ett viktigt ämne. Lärare som inte undervisar idrott och hälsa har även de ibland 

svårt att se ämnets nyttoaspekter.1 Ämnet existerar idag för att elever ska få tillfällen att få 

kunskaper, både fysiska, teoretiska och mentala, och lära sig att hantera dessa kunskaper 

genom hela livet. Så här formuleras syftet med ämnet idrott och hälsa i läroplanen: 

”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse 

såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa 

förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger 

tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband 

med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter 

och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att 

människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.”2 

Elevernas kunskaper från skolan påverkar inte enbart dem själva utan även den generella 

folkhälsan i samhället. Läraren i idrott och hälsa har med detta ett viktigt uppdrag. Men om 

eleverna saknar motivation till ämnet blir det svårt att sprida kunskapen. 

Utbildningsförvaltningen i Stockholm gjorde en undersökning i 2012 där de kom fram till att 

10 procent av killarna och 24 procent av tjejerna i årskurs 6–9 inte deltar i ämnet idrott och 

hälsa. Undersökningen visade även att frånvaron i ämnet stiger när eleverna kommer till 

gymnasiet.3 Eleverna beskrev själva att när tillfällen ges och de får vara mer delaktiga i 

undervisningen ökade deras lärandeprocess. Det finns skolor som jobbar med delaktighet i 

idrott och hälsa för att möta eleverna och deras behov, lärarna på dessa skolor kom fram till 

att eleverna utvecklade och stärkte sina sociala- och kunskapsbehov.4 Ryan och Deci 

beskriver sin teori, self determination theory (SDT), eller den självbestämmande teorin, att 

autonomi, kompetens och meningsfullhet inom idrott skapar inre motivation. Enligt forskarna 

är den inre motivationen mest eftersträvsam, denna psykologiska inre drivkraft kan skapa 

glädje till idrotten.5 Det visar sig att elever tycker om att upptäcka kroppen genom 

                                                           
1 Annerstedt, Claes, Idrottsdidaktisk reflektion, 1995, s. 24–26. 
2 Skolverket, Gy11, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, s. 83. 
3 Utbildningsförvaltningen elevhälsorapport läsåret 2011/2012, s. 21.  
4 Utbildningsförvaltningen elevhälsorapport läsåret 2011/2012, s. 44. 
5 Ryan, Richard M. & Deci, Edward L., Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, 

development, and wellness, 2017. 
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redskapsgymnastik. Forskarna till studien menade även att redskapsgymnastik var den bästa 

aktiviteten för en god motorisk utveckling. De såg även ett problem där läraren i idrott och 

hälsa använde redskap i undervisningen ytterst lite.6 

Motivation till idrott och hälsa är ett vetenskapligt intressant ämne att undersöka. Lärarna i 

idrott och hälsa behöver få en inblick i elevers motivation, vad som påverkar elever, och hur 

de kan påverkas i ämnet idrott och hälsa så att eleverna får en bra och rättvis utbildning. 

Elevers motivation-, eller amotivationsfaktorer till idrott och hälsa och till redskapsgymnastik 

i ämnet har varit de ledande perspektiven genom hela studien. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka vad eleverna tycker om ämnet idrott och hälsa, 

gällande vilka faktorer det är som gör dem motiverade eller amotiverade. Ett vidare syfte är 

att utforska elevernas (a)motivation i relation till det specifika innehållet redskapsgymnastik 

inom ämnet. Studien utgick från följande frågeställningar: 

- Vilka faktorer får eleverna att känna sig (a)motiverade till ämnet idrott och hälsa? 

- Vilka faktorer får eleverna (a)motiverade till innehållet redskapsgymnastik inom 

ämnet idrott och hälsa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Nyberg, Marie & Tiden, Anna, Att kunna – en förutsättning för att vilja?! 2006, ss. 57–60. 
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2. Bakgrund 

När motivationen saknas i ämnet idrott och hälsa är det lätt att elever sätter sig ner och blir 

passiva, slutar lyssna eller skolkar från lektionerna.7 I detta kapitel redovisas den bakgrund 

som anses viktig för studien. Underrubrikerna som presenteras nedan är begreppet motivation 

och redskap i idrott och hälsa.  

2.1 Begreppet motivation 

Motivation är direkt taget ur psykologin. Under 1800 talet tog forskare fram olika teorier för 

motivation, som senare användes som bollplank när ny forskning togs fram. William James 

var den förste som undervisade psykologi i USA. Han skapade viktiga psykologiska begrepp, 

bland annat pragmatism och funktionalism. Han hade även stort inflytande på andra forskare. 

James hjälpte till att konstruera en av de första motivationsteorier som beskrivits av William 

McDougall, instinktsteorin. En av Williams studenter var John Dewey, även han var stor 

inom psykologin och hade egna motivationsteorier. Han skapade begreppet learning by doing, 

att lära genom att göra. Vilket innebär att individer kan nå djupinlärning om de gör olika 

former av färdighetsträning. I Deweys bok How we think beskrev han hur personer kan träna 

sina tankar genom aktivitet, att en person kan nå kunskap genom att jobba med 

problemlösning och att experimentera sig fram till lösningar.8 

Andra forskare har beskrivit begreppet motivation, och flera av dem har använt motivation på 

olika sätt. Revstedt är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har jobbat 

länge med institutsvård, han beskrev motivation som en strävan hos människan att leva ett så 

meningsfullt liv som möjligt.9 Medan Maslow förklarade begreppet som en process som 

aldrig tar slut, utan utvecklas hela tiden till något nytt eller i en annan riktning, detta för att 

människor har begär och behov som styr deras motivation.10 Marton ser begreppet motivation 

istället som en inre kraft som skapar rörelse i inlärningssituationen.11 Imsen beskrev Martons 

teori om inre kraft vidare. Att motivationen eller den inre kraften till något är en energi skapad 

av känslor, förnuft och tankar, denna energi skapar handlingar i inlärningstillfällena.12 

Niklasson beskrev våra behov som personlighetsdrag som kan delas upp i tre olika behov, det 

                                                           
7 Utbildningsförvaltningen elevhälsorapport läsåret 2011/2012, s. 21. 
8 Dewey, John, How we think, 1997, s. 168. 
9 Revstedt, Per, Motivationsarbete, 1986, s. 30. 
10 Maslow, Abraham H., Motivation and personality, 1987. 
11 Marton, Ference & Booth, Shirley, Learning and awareness, 1997. 
12 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 2006. 
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första är att människor ständigt har ett behov att lyckas, det andra är att människor har ett 

behov av makt, och det sista är behovet till social tillhörighet. Han menar att dessa behov ser 

olika ut hos människor, men att alla har dessa behov.13 

Granbom förklarade att en av de viktigaste faktorerna för hög motivation är intresse (Tabell 

1). Hon ser det som ett sätt att individen själv är den som styr sin motivation. Att individen 

tillfredsställer sig själv genom själva handlandet.  

Tabell 1. Motivationsfaktorernas rangordning enligt Granbom.14 

Intresse  

 Verbal belöning 

Materiell belöning 

Utebliven belöning 

Bestraffning 

 

Granbom har rangordnat faktorer som har påverkan på motivationen, där intresse hamnade 

högst upp.15 Om intresse finns för en uppgift istället för att bli en form av plikt, blir mycket 

vunnet, menar Granbom. Uppgiften behöver vara tillfredsställande, och om så är fallet skapas 

inre motivation, vilket i sin tur skapar inlärning med förståelse. Granbom menar att 

individerna bör jobba med egna initiativ och se sitt intresse som en stor tillgång i olika 

uppgifter.16  

Alla motivationsförklaringar ovan kan sammanfattas till att motivation har yttre och inre 

påverkan i olika grad. Detta förklarade Ryan och Deci till sin motivationsteori. Att elever eller 

personer har motivation eller amotivation till något moment.17 Denna teori presenteras vidare 

i teorikapitlet.  

                                                           
13 Niklasson, B, Varför arbetar vi? 1993. 
14 Granbom, Anna-Karin, Att motivera till hälsa: en teoretisk och praktisk framställning om motivationens roll 

för förändring, 1998, ss. 22–23. 
15 Tabell 1.  
16 Granbom, 1998, ss. 22–23. 
17 Ryan & Deci, 2017. 
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2.2 Redskap i idrott och hälsa 

Enligt ämnets syfte skall eleverna få utrymme att utveckla sin kroppsliga förmåga, även lära 

sig att planera, genomföra och värdera de olika rörelseaktiviteter som läraren introducerar.18 

Redskap som bockar, plintar, mattor, bänkar och trampetter är några exempel på vad 

idrottsläraren brukar ha till sitt förfogande i en idrottshall. Dessa redskap kan användas på 

olika sätt i ämnet, de kan vara uppställda som en hinderbana, parkourbana eller Ninja warrior 

bana. De traditionella gymnastikgrenarna rytmisk gymnastik, artistisk gymnastik och 

truppgymnastik går även att rekonstruera i idrottshallen. 

Gymnastik har en lång tradition och historia kopplat till ämnet, introducerat redan på 1820-

talet som ett obligatoriskt ämne i skolan. Per Henrik Ling inrättade gymnastiska 

centralinstitutet år 1813 och hans linggymnastik blev populär i svenska skolor efter 1820-

talet.19 Ling menade bland annat att kroppen var en mans tempel, att rätt balans för varje 

människa skulle eftersträvas. Lings främsta syfte med gymnastiken var att koppla samman 

hälsa och själ. När sonen Hjalmar utvecklade gymnastiken från sin faders ide, gick synsättet 

över till att kroppen skulle vara en maskin som hela tiden måste oljas. Hjalmar utvecklade 

även idrottshallarnas mest använda redskap, ribbstolen. År 1861 kom ett riksdagsförslag där 

staten ansåg det vara viktigt, främst för pojkarna att utöva krigsförberedande övningar i 

skolan. Här blev det påtagligt att redskapen verkligen användes, då övningar som hoppa, 

klättra och balansera gjordes i gymnastiksalen. På denna tid fanns läroverken enbart till för 

pojkar, det var inte förrän 1927 som flickor fick samma utbildning på läroverken. 

Efterkrigsåren fram till slutet av 1950 talet blev det stora samhällsförändringar i Sverige. 

Resultatet blev en minskning av den militäriska hållningen i ämnet och skapade istället 

utrymme för nya former av aktivitet för både kvinnor och män. Dessa former var kondition, 

social utveckling och individualitet. I och med detta försvann en del pedagogisk struktur i 

skolorna.20 Under 1950 talet gjordes det vetenskapliga studier där man kom fram att eleverna 

var dåligt tränade. Det som blev ändrat i skolorna var att aktiviteterna blev mer fysiska, att 

eleverna nu skulle svettas. Den aktivitet som blev mest framgångsrik och populär bland 

lärarna var redskapshinderbanor, just för att eleverna fick en bra fysisk träning.21 

                                                           
18 Skolverket, 2011, s. 83. 
19 Cederquist, Jonas, Populär historia, tidskrift 5, 2002. 
20 Larsson, Håkan, Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon, 2016, ss. 50–55. 
21 Cederquist, 2002. 
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Nyberg och Sterner försöker närma sig begreppet redskap i relation till ämnet idrott och hälsa, 

där de vill lyfta fram gymnastik med redskap som ett bra sätt att utveckla allsidiga rörelser 

och god motorik. De anser att det inte finns någon annan aktivitet som tränar så många 

motoriska färdigheter på samma gång. De motoriska grundformerna är en naturlig del i 

gymnastiken, även andra egenskaper tränas i gymnastiken, bland annat balans, 

rumsuppfattning, koordination och kroppsuppfattning. Även styrka, smidighet och rörlighet 

utvecklas i samband med gymnastiken. Författarna beskrev även att gymnastiken är en bra 

aktivitet som kan leda till andra former av rörelser, därför används redskap oftare till mindre 

barn. Deras gemensamma erfarenhet pekade också på att många elever tyckte det var roligt att 

lära sig olika rörelser med hjälp av redskap.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Nyberg & Sterner i Larsson, Håkan & Meckbach, Jane, Idrottsdidaktiska utmaningar, 2012, ss. 87–92. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas och diskuteras tidigare forskning. Forskningen är kategoriserad och 

indelad i tre olika rubriker, motivation i idrott och hälsa, redskap i idrott och hälsa och 

självkänsla till fysisk aktivitet med hjälp av redskap. Resultaten som anses viktiga till studien 

presenteras i sammanfattningen efter redovisningen av forskningsläget. 

3.1 Motivation i Idrott och hälsa  

2001 gjordes en intervjustudie där forskaren Lake hade som syfte att ta reda på vilka faktorer 

och vilka aktiviteter som gjorde elever mest engagerade inom ämnet idrott och hälsa. 

Intervjuerna som var semistrukturerade gjordes tillsammans med 18 elever, 9 killar och 9 

tjejer i åldrarna 16–18. Frågorna var ställda på ett sätt som skulle leda till vad eleverna tyckte 

om eller inte tyckte om i idrott och hälsa. Resultatet av studien visade tre intressanta faktorer, 

den första faktorn var om eleverna hade intresse för någon aktivitet. Den andra var att 

aktiviteterna skulle innehålla någon form av lagkänsla eller tävling. Den tredje och sista var 

att aktiviteter som stödjer elevernas personliga utveckling och hälsa. Det fanns ändå de elever 

som svarade att de inte var intresserade av idrottsämnets tävlingsmoment. De svarade att de 

kände sig frustrerade och kände inkompetens till en del av dessa aktiviteter, de svarade att de 

hellre hade aktiviteter som innehöll annan miljö än den tävlande, ex utemiljö där eleverna 

kunde tänka klart.23  

Lakes studie ville nå ett resultat om elevers motivationsprofil24, detta ville även Haerens med 

flera, trots att de hade olika syften med profilens användning och metoden att nå ett resultat.  

Forskarna ville undersöka om motivationen till fysisk aktivitet förändrats över tid, detta för att 

se om en aktiv livsstil behölls i vuxenlivet. År 2010 gjorde Haerens med flera en studie på 

2617 universitetsstudenter. Forskarna menade att ett av ämnets viktigaste mål handlar om  att 

eleverna ska kunna bibehålla en hälsosam livsstil efter skoltiden. I ämnet idrott och hälsa har 

läraren ofta fokus på vad som ska läras under själva tillfället, med lite fokus på att 

aktiviteterna ska skapa efterskolskunskaper. Till sin studie använde de SDT som ramverk för 

att undersöka om det finns bevis för att motivation till fysisk aktivitet lärs ut för syfte om 

efterskolskunskaper. Deras mål med undersökningen var att kartlägga universitetsstudenters 

                                                           
23 Lake, Jeffrey, Young people’s conceptions of sport, physical education and exercise: implications for physical 

education and the promotion of health-related exercise, EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW 

Volume7, Liverpool John Moores University, UK, 2001, ss. 80-91. 
24 Lake, 2001, ss. 80-91. 
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tankar kring sin skoltid, om deras idrottslektioner har påverkat deras nya liv som studenter. 

Ett annat mål de hade med undersökningen var att kunna skilja på studenters olika 

motivationsprofiler, så att de lättare kunde urskilja i resultatet angående olika dimensioner på 

motivation (automatisk motivation, kontrollerad motivation och amotivation). Där resultatet 

visar på att det sällan sker någon inlärning av hur eleverna ska hålla sig hälsosamma efter 

skolan. Men det som var positivt i undersökningen var att majoriteten av 

universitetsstudenterna var positiva till ämnet, och att upplägget på lektionerna stimulerade 

deras motivation i form av självbestämmande. En annan viktig del i resultatet var att flickor 

visade sig ha lägre motivation till ämnet, men att de skulle gynnas av den självbestämmande 

och autonomiska undervisningen. Resultatet visade även att de som redan var fysiskt aktiva 

under tidiga vuxna år hade större chans att fortsätta träna eller vara hälsosamma i vuxen ålder. 

Forskarna kunde komma fram till detta resultat då de undersökt elevernas 

motivationsvariabler till ämnet.25   

Även Ntoumanis undersökte ungdomars kontextuella och personliga motivationsvariabler, 

med utgångspunkt i SDT. Detta i syfte om att kunna utläsa elevernas kognitiva och affektiva 

upplevelser i ämnet idrott och hälsa. Läraren ska kunna förutse elevernas motivation under 

läsåret utifrån denna modell. Ntoumanis förklarade att han i tidigare studier insett elevers 

amotivation till ämnet och ville skapa en modell som förklarade vilka personliga faktorer som 

påverkar nivån av motivation eleven har till ämnet. Totalt deltog 460 elever i undersökningen 

som visade att elever påverkas av lärarens engagemang i att tillfredsställa elevernas behov till 

autonomi, kompetens och relation till sammanhanget. I resultatet kom han även fram till att 

den självbestämmande motivationen hos elever kunde hjälpa lärarna att förutse hur eleverna 

skulle jobba under lektionen. Slutligen vill Ntoumanis uppmana till att elever motiveras bäst 

när de får vara självbestämmande, han menar att elevers närvaro och positiva upplevelser av 

ämnet då ökar.26 

                                                           
25 Haerens, Leen., Kirk, David., Cardon, Greet., De Bourdeaudhuij, Ilse & Vansteenkiste, Maarten, Motivational 

profiles for secondary school physical education and its relationship to the adoption of a physically active 

lifestyle among university students, 2010, ss. 117-139.  
26 Ntoumanis, Nikos, A Prospective Study of Participation in Optional School Physical Education Using a Self-

Determination Theory Framework, 2005, ss. 444–453. 
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3.2 Redskap i idrott och hälsa 

Meckbach, Lundvall och Wahlberg genomförde en studie 2008 baserad på data från två SIH 

(skola-idrott-hälsa) undersökningar, gjorda 2001 och 2007. Deras frågeställningar var 1. Vet 

skolans elever vad de lär sig i ämnet? 2. Vilken form av kompetens skapar sig eleverna enligt 

lärarna i idrott och hälsa? Författarna skapade en tabell för ämnet idrott och hälsas aktiviteter, 

detta för att närma sig elevernas kompetens i ämnet. Denna tabell pekade på att 

redskapsgymnastik var en relativt oattraktiv aktivitet, både hos killar och tjejer. Författarnas 

resultat pekade på att socialisation och lärarens idrottskunnande skapar lärande i ämnet för 

eleverna, oavsett aktivitet. Ett annat intressant resultat som författarna tog fram var att 

eleverna blev mindre motiverade och fann mindre glädje till ämnet ju äldre de blev.27 

Ovan tar vi del av vilka aktiviteter som var bäst enligt eleverna själva, men om forskarna 

själva får bestämma så är redskapsgymnastik den bästa aktiviteten på idrotten för motorikens 

skull. I Tidéns och Nybergs artikel från 2004 har de reflekterat över resultatet från SIH:s 

motorikstudie. De beskrev resultatet som ett misslyckande, med det menar de att det var 

väldigt få elever som hade en acceptabel rörelsekunskap för sin ålder. I deras artikel kom de 

fram till att redskap är bra för den allsidiga rörelsen, men att lärarna inte tycker att gymnastik 

är särskilt viktigt, därför försvinner tid till annat. Värre blir det ju äldre eleverna blir. De 

kopplar detta till att det kan vara en orsak till att elever saknar större kompetens i allsidig 

rörelse i högre åldrar. De tycker att rörelsekompetens inte enbart ska vara ett ansvar som 

ligger på skolan, utan ett samarbete mellan skola, föräldrar och idrottsrörelsen.28  

3.3 Självkänsla till fysisk aktivitet med hjälp av redskap 

Fysisk självkänsla är starkt kopplat till motivation till att vara fysisk aktiv. Fysisk självkänsla 

har dock inte forskats särskilt mycket på. Däremot har självkänsla varit ett stort diskussions- 

och forskningsområde sedan 1800-talet.  

Forskaren Raustorp studerade framgångsrika människor, där deras ambition skulle ligga jämt 

med deras prestationer för att få en bra självkänsla. Han har sammanfattat teorin i 

självkänsla=förmåga/ambition. Alla självbegrepp (självkänsla, självuppfattning, 

självvärdering) handlar i stort om hur människor ser sig själva. Detta gäller även den fysiska 

                                                           
27 Meckbach, Jane., Lundvall, Suzanne., & Wahlberg, Johan. Lärandets form och innehåll – lärares och elevers 

uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007, svensk 

idrottsforskning, 2008, ss. 17–22.  
28 Nyberg & Tiden, 2006, ss. 57–60. 
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självkänslan. Den är uppdelad i fyra undergrupper för att förstås lättare, fysisk kondition, 

kroppsaktivitet, fysisk styrka och idrottslig(motorisk) kompetens. Författaren menar att dessa 

fyra undergrupper har en specifik platsbunden egenskap också, som exempel används 

redskapsgymnastiken. Han beskrev att självkänslan hela tiden förändras och formas genom 

livet. Andras självkänsla är en viktig del i idrottsläraryrket, då läraren ska kunna förutse 

vilken form av feedback som eleven kan ta emot, då elever tar emot feedback på olika sätt. 

Exempel kan vara om en elev med dålig självkänsla inte vill höra något negativt eller en elev 

med hög självkänsla kan ta en mer konstruktiv feedback utan att må dåligt över denna. 

Författaren lyfter teorin SDT som en viktig teori för elevers självkänsla, han menar att en elev 

mår bra av att visa sin kompetens inom ett område, speciellt inom ett område som betyder 

mycket för eleven. Författaren tar upp känslan till självkänslan, men nedan tar vi upp 

kroppsliga fenomen som kan påverka en elevs självkänsla.29 

Historiskt sett har ämnet varit mer utsatt än vad det är idag, då kroppen skulle se ut på ett 

speciellt sätt, den skulle inte avvika, då ansågs man vara svag. Olika kroppar är mer 

accepterade i samhället idag, trots att de kroppsliga idealen finns kvar. Fysisk hälsa och 

välmående är fortfarande känsligt för en del elever beskrev Nyberg och Sterner.  

Nyberg och Sterner gjorde observationer i flertalet klasser, med syfte om att ta fram vilka 

möjligheter gymnastiken faktiskt ger, samt att ta fram empiri om att gymnastiken är ett bra 

sätt att öva allsidiga rörelsemönster. Att ta sig över ett hinder eller ett redskap är inte alltid 

behagligt, därför tycker författarna att idrottslärare behöver skapa förutsättningar samt en 

säker miljö så att eleverna får växa med redskapen. Enligt Nyberg och Sterner tycker de sig se 

att eleverna tycker det är roligt att upptäcka kroppen som redskap, och det som sker i 

redskapen är att de får testa sin kropps olika rörelsemönster. De har sett de ihärdiga eleverna 

göra försök efter försök till att klara av att slå volter eller kunna stå på händer. Resultatet 

enligt författarna angående självkänslan till redskap kommer om eleverna får jobba med 

redskapen och bekanta sig med dessa utan att de blir för utsatta menar författarna. De 

förklarade att läraren inte ska synliggöra och ge feedback på kroppen i redskapet, då detta kan 

detta medföra problem.30 

                                                           
29 Raustorp, Anders, Fysisk aktivitet och fysisk självkänsla, 2013, ss. 72–80. 
30 Nyberg & Sterner, 2012, ss. 88–92. 
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3.4 Sammanfattning 

Resonemangen från föregående forskning tar upp flera generella faktorer inom motivation 

som är väl värda att bygga vidare på såsom det Lake tar upp om intresse och personlig 

utveckling.31 Studien tar flertalet gånger upp att intresse är den faktor som motiverar eleverna 

mest, men vidare forskning krävs då intresset till en aktivitet kommer från någonting. Till 

forskningsrapporterna rörande SDT presenteras resultat som påverkat valet av hur 

enkätfrågorna ska ställas, men också används yttre motivation, inre motivation och 

amotivation som uppsamlingsrubriker till vilka faktorer som enkätundersökningen kommer 

fram till. I forskningen finns även resonemang att redskapsgymnastik som aktivitet i ämnet 

idrott och hälsa är den bästa aktiviteten i flera syften, främst motoriska, men även för 

självkänslan. Anledningen till att denna studie utgår från denna forskning handlar om det 

Nyberg och Tidén tar upp, att bristande kunskap finns bland lärarna, och att redskapen då 

väljs bort i ämnet.32 En intressant observation under enkätstudien var just att flera elever 

nämnde att de inte haft mycket redskapsgymnastik under ämnet idrott och hälsa 1. Även 

lärarna nämnde samma sak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Lake, 2001, ss. 80-91. 
32 Nyberg & Sterner, 2012, ss. 88–92. 
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4. Teori  

Studiens valda teori är SDT (self determination theory) eller den självbestämmande teorin 

som den heter på svenska. Denna teori har historiskt sett använts när forskare eller författare 

studerat olika idrotter eller motivation. Teorin baseras på tre olika psykologiska drivkrafter 

människor har, den första är inre motivation, det är denna motivationsfaktor som är mest 

önskvärd av de tre. Den yttre motivation påverkas av yttre faktorer. Den minst önskvärda är 

amotivation. Människans motivation att utföra något har att göra med psykologi och 

psykologisk tillfredsställelse, människan vill känna sig duktig och strävar mot att känna 

autonomi.33 Författare eller forskare som använder SDT teorin tittar på och tolkar 

människors/elevers känsla av kompetens-, meningsfullhet och autonomi i olika uppgifter.34  

Tabell 2. Hur motivationens gradvisa förbättring kan se ut enligt Ryan och Deci.35 

Kategori Orsak till beteende Konsekvens 

Amotivation Att lyckas verkar omöjligt Inte lönt att försöka 

Yttre motiv 1 Dom betalar mig Belöning 

Yttre motiv 2 Jag borde nog, skulle nog Skuldkänsla 

Yttre motiv 3 Det ger mig hälsovinster Ett personligt mål 

Yttre motiv 4 Det stärker min självkänsla Min identitet 

Inre motiv För nöjet att kunna, att 

uppnå 

För sakens skull 

 

Enligt teorin ökar sannolikheten för förbättring inom självbestämmande och inre motivation 

om situationer erbjuder eleverna att tillfredsställa dessa faktorer. Det kan vara att aktiviteterna 

i början anses tråkiga för eleverna men att de gradvis jobbar med momentet att den inre 

motivationen ökar.3637 

                                                           
33 Ryan, R. M. & Deci, E. L. Active Human Nature. Self-Determination Theory and the Promotion and 

Maintenance of Sport, Exercise, and Health, i Hagger, M. S. & Chatzisarantis, N. L. D. Intrinsic Motivation and 

Self-Determination in Exercise and Sport, 2007. 
34 SDT, http://www.selfdeterminationtheory.org/theory/ 
35 Ryan & Deci, 2017. 
36 Ibid.  
37 Tabell 2. 

http://www.selfdeterminationtheory.org/theory/
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Studiens enkätfrågor präglades av och skapades utifrån teorins grundpelare för att nå de mest 

framstående faktorerna i elevers motivation, och i resultatkapitlet ställdes dessa upp i yttre 

motivation, inre motivation och amotivation. Nedan presenteras kort de begrepp som använts 

i studien, också i syfte att vidare förklara den valda teorin i studien.  

4.1 Inre motivation, yttre motivation och amotivation 

Yttre motivation handlar om de yttre faktorer som påverkar elevers motivation. Exempel på 

yttre faktorer kan vara läraren, klassen eller betyg. Om läraren ger positiv feedback ökar 

självkänslan, eller om en klasskamrat ger en klapp på axeln och säger ”bra jobbat”, eller om 

eleven får ett bra betyg kan det höja motivationen hos eleven. Inre motivation skapas när de 

yttre belöningarna tas bort, när eleverna utför något som de tycker är roligt och som de har 

glädje av, det är själva drivkraften för att inre motivation ska fungera.38 Exempel kan vara att 

eleven har ett intresse för aktiviteten och känner sig säker i utförandet. Amotivation är ett 

stadie som en elev kan vara i där motivationen att utföra något inte existerar, amotivation kan 

också vara ett stadie där eleven inte tror på sin egen kompetens och tror därför att 

misslyckande kommer att vara ett faktum.39  

4.2 Autonomi, kompetens och meningsfullhet 

Self determination theory bygger på bästa möjliga förutsättningar för att elever ska kunna 

skapa inre motivation, för att skapa detta krävs följande. Autonomi står för känsla till 

valfrihet, självbestämmande och frivillighet. Att personer hellre väljer att göra det som de har 

intresse för, exempel kan vara om eleven får valmöjligheter. Kompetens står för individers 

kompetens för det som ska utföras, att de effektivt kan möta och hantera den omgivande 

miljön. Meningsfullhet står för både den sociala meningsfullheten och den meningsfullhet 

man har till sig själv. Det sociala handlar om behovet att känna närhet och koppling till andra 

runtomkring oss, att det finns en omtanke och att man bryr sig om andra och att andra bryr sig 

om individen, även att det man gör har en mening.40  

 

 

                                                           
38 Ryan & Deci, 2017. 
39 Ibid.  
40 Stenling, Andreas, svenskidrottspsykologi.se, 2012. 
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5. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metod att presenteras. Först redovisas skapandet av enkäten 

och dess frågor följt av urvalet av studiens deltagare. Därefter diskuteras genomförandet av 

studien och hur analysen av resultaten gick till. Avslutningsvis tar kapitlet upp studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt de etiska aspekter som studien förhållit sig till.  

5.1 Skapandet av enkäten 

Johanna Jormfeldts forskning med kvantitativa enkätundersökningar inspirerade valet till att 

jobba med enkäter. Hon beskrev i sin studie att en enkätstudie är den bästa metoden att nå 

mängden elever för att få svar på studiens frågor.41 Upplägget blev att skapa en 

tvärsnittsstudie42, då resultatet av en tvärsnittsstudie skulle förklara den 

verklighetsuppfattningen som är när undersökningen pågår.43  

I studien användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Med den kvantitativa metoden 

togs data fram som resulterade i tabeller där enkätundersökningens frågor stod uppställda och 

det antal elever som svarat på frågorna. Den kvalitativa metoden används i tolkandet av 

svaren, vad de betyder och varför. Enbart kvantitativa data skulle inte ge tillräckliga svar på 

studiens frågeställning. I skapandet av frågorna till enkäten var teorin om SDT en hjälpande 

faktor, då autonomi, meningsfullhet och kompetens har stor påverkan på elevers motivation. 

För att få fram fler faktorer användes även andra frågor som inte var direkt kopplade till SDT. 

Tankesättet i skapandet av frågorna var att de skulle vara lätta att svara på, alltså färdiga 

valbara svar med max tre alternativ per fråga. Svaren fick inte vara för styrda, utan skulle ha 

spelrum så att eleven kunde välja olika alternativ med skilda innebörder. Få frågor fick ett 

kommentarsfält för vidare förklaringar just för att svaren i sig var tillräckliga. Ett 

kommentarsfält för enkäten i helhet lades i slutet om eleverna hade något att tillägga.  

5.2 Urval 

Valet av de 20 deltagarna till pilotstudien gjordes ur ett bekvämlighets- samt nyttoperspektiv, 

eftersom författaren även var de svarandes gymnastiktränare, de kunde då vara mer kritiska 

och ge bättre feedback. Valet av deltagare till enkätundersökningen blev att utgå från elever 

                                                           
41 Jormfeldt, Johanna, Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem: Eleverfarenheter i en könssegregerad 

gymnasieskola, 2011, ss. 85–87. 
42 Bilaga 1. 
43 Lantz, Björn, Den statistiska undersökningen - grundläggande metodik och typiska problem, 2014, ss. 27–28. 
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från tre skolor i södra Småland, dit utskick om studien gjordes. Först gjordes utskick till två 

av skolorna och de svarade att de ställde upp med två klasser vardera. Efter svar från 

respektive skola, ansågs det fortfarande vara för få svarande. Utskick gick även ut till en 

tredje skola i länet där ytterligare nio klasser kunde svara på enkäterna. Därefter ansågs det 

räcka med klasser för att nå ett bra resultat inom tidsramen för studien.  

5.3 Genomförande 

5.3.1 Pilotstudie 

Lantz rekommenderar en pilotstudie innan utskick, för att säkerhetsställa att de formulerade 

frågorna uppfattas rätt av flera.44 Studiens pilotstudie var med 20 ungdomar åldrarna 15–18, i 

syfte om att ta reda på om frågorna var tillräckliga. Dessa kontaktades via träningsgruppens 

Facebookgrupp, där de fick frågan om att ge kritik på enkätfrågorna och dess följd. Deras svar 

redovisas inte i studien, men resultaten från deras kommentarer gjorde att två frågor togs bort 

och flera formulerades om. Skillnaden mellan pilot och den riktiga undersökningen blev att 

pilotundersökningen gjordes via mobilapplikationen surveymonkey. Tanken med 

surveymonkey var att minimera bortfallet, eftersom det var ungdomar i 15–18 års åldern som 

svarade på enkätens frågor blev det ett aktivt val att skapa enkäten så att den blev tillgänglig 

via mobiltelefonen. Författaren slipper då att maila eller hantera papper. Efter pilotstudien 

skickades en kort text angående syftet med enkäten och studien till respektive idrottslärare för 

godkännande.  

De som gjorde pilotstudien tyckte att surveymonkey var ett bra sätt att gå ut med enkäten. 

Från början var det planerat att hela undersökningen skulle genomföras med denna 

enkätapplikation, så blev inte fallet. Inför den riktiga enkätundersökningen valdes 

surveymonkey bort och enkätstudien utfördes istället i pappersform. Den största anledningen 

var att slippa hantera alla mobiltelefonnummer.  

5.3.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen gjordes med 13 klasser, där det totalt var 300 svarande elever vilka 

läste kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Alla elever gjorde enkäten med vetskap om att 

den var anonym. Totalt 11 klasser gjorde enkätundersökningen utan författarens närvaro. 

Deras lärare i idrott och hälsa fick den information som krävdes för att enkäten kunde utföras. 

                                                           
44 Lantz, 2014, ss. 47–49. 
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När de resterande 2 klasserna fyllde i enkäten var författaren på plats och delade ut enkäterna 

och förklarade syftet med studien. När alla svarat samlades alla enkäter in och handräknades. 

Efter att alla enkäter var räknade, lades resultatet in som en bilaga då det var för mycket data 

att använda i resultatkapitlet.  

5.3.3 Analys 

I resultatkapitlet delades all data upp för att lättare analysera den framtagna datan. För att få 

en klarhet i studiens resultat kategoriserades frågornas svar i yttre faktorer, inre motivation 

och amotivation. Alla kategorier fick varsin tabell för att läsaren skulle kunna orientera sig. 

Under tabellen förklaras kort den framtagna datan och frågorna analyseras därefter. I analysen 

användes en hermeneutisk tolkning.  

5.3.4 Hermeneutisk tolkning 

Alan Chalmers förklarade att det är mötet med erfarenheten som skapar kunskap. Han menar 

med detta att vetenskapen bör komma ifrån det vi ser, hör och kan röra.45 I analysen ställdes 

resultatet mot den teoretiska utgångspunkt som studien hade, för att skapa en tydligare analys. 

Det som gjordes var att ställa sig frågan till det underlag som var framtaget ur den kvantitativa 

datan, vad är det jag ser, och vad innebär det? Efter det skapades en kortare analys av den 

framtagna datan. Av denna analys byggdes argumenten vidare enligt den hermeneutiska 

cirkeln. Att analysen växer med nya tolkningar när mötet mellan empiri och teori skedde.46  

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

För att öka studiens validitet har det varit viktigt att gå tillbaka till enkätfrågorna, speciellt i 

skapandet av frågorna och ställa sig kritisk till dessa för att koppla dessa till studiens syfte och 

frågeställning. Till en metod som enkäter handlar validitet enligt Jormfeldt om att pricka rätt. 

Med det menar hon att forskaren behöver ta reda på om frågorna till enkäten är tillräckligt bra 

för studien.47  

Reliabilitet handlar enligt Jormfeldt om hur tillförlitliga studiens mått är, alltså den 

insamlande data som kommer bli ett resultat av enkätundersökningen. Något som hon beskrev 

var om elevernas svar var tillförlitliga. I undersökningen fanns det flera moment som ökade 

reliabiliteten hos elevernas svar, först att en pilotundersökning utfördes, sen att mängden 

                                                           
45 Chalmers, Alan, What is this thing called science?, 2013, ss. 1-17. 
46 Hermeneutik http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml  
47 Jormfeldt, 2011, s. 87. 

http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml
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elever blev så många som 300. Jormfeldt tycker att en pilotundersökning är ett bra sätt att öka 

studiens reliabilitet, i den får de svarande tycka till om frågorna eller följden, då kan vissa 

problem tas bort.48  

Även om denna studie är en tvärsnittsstudie så kan enkätfrågorna vara aktuella för alla elever 

som läser idrott och hälsa 1, förhoppningen med skapandet av frågorna var att resultatet skulle 

leda till ny kunskap för alla. Generalisering enligt Bryman handlar om att forskaren kan 

intyga befolkningen att studiens resultat är giltiga och stämmer. Att forskaren presenterat ett 

bra urval av det som ska undersökas, i studiens urval blev det 300 elever som med sina 

resultat skapade en relativt stor sannolikhet att deras svar i enkäten var korrekta.49 I studien 

fanns inget krav på att eleverna skulle gå samma linje på gymnasiet. Så generaliseringen var 

att elever som läste ämnet idrott och hälsa 1 kunde göra enkäten.  

5.5 Etiska principer att förhålla sig till  

Forskarens ansvar och etiska krav beskrivs som etiska principer som skall tas i beaktning 

under studiens gång, detta för att inte eleverna ska känna sig förbisedda. Bryman förklarade i 

sitt kapitel om etiska principer, att det finns vissa principer som gäller för all svensk 

forskning. De som är mest relevanta för studiens genomförande är den etiska principen 

angående informationskravet. Eftersom en enkätstudie kräver att de som fyller i enkäten ska 

veta studiens syfte, även hur deras anonymitet behandlas samt att de är med frivilligt och att 

de kan hoppa av när de vill utan att följdfrågor ställs. Kontakten med läraren var främst viktig, 

då läraren skulle berätta för eleverna att de skulle vara med i en studie. Därför var det viktigt 

att vara extra tydlig mot de två lärarna som skulle dela ut enkäten till eleverna utan 

författarens närvaro. Detta för att själva uppgiften skulle presenteras rätt. Nyttjandekravet som 

princip innebär att författaren berättar för de deltagande att de uppgifter som samlas in via 

enkäterna endast kommer att användas till studiens ändamål.50 I studien genomfördes detta 

genom den information som stod på enkäten som delades ut, även förtydligande via muntlig 

kommunikation på plats. Det vetenskapliga rådet har skrivit om god forskningsed bland 

forskare, de menar att tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet är de 

                                                           
48 Jormfeldt, 2018. 
49 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm, 2018, ss. 216–217. 
50 Bryman, 2018, ss. 170–171. 
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forskningsprinciper som all svensk forskning bör använda när det kommer till integritet. Att 

man ska se dessa som en vägledning under studiens gång.51 

  

                                                           
51 Den europeiska kodexen för forskningens integritet, ALLEA, 2018, s. 4. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen. Resultatet är uppdelat i tre 

olika sekvenser, yttre faktorer, inre motivation och amotivation. Resultatet är först 

faktabaserad från den framtagna datan, sen övergår analysen i ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Den utskickade versionen ligger under bilaga 1, hur eleverna svarade ligger 

under bilaga 2. De enkätfrågor som använts till studien är utformade för att kunna ta fram 

olika motivationsfaktorer som kan påverka elever i ämnet idrott och hälsa. Frågorna har 

kategoriserats och kommer därför inte att analyseras i följd. Frågorna 2, 3, 4, 5, 13, 14 och 19 

hamnade under yttre faktorer, frågorna 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17 under inre motivation och 

frågorna 6, 15, 16 och 18 under amotivation.  

6.1 Yttre faktorer 

Frågorna 2, 3, 4 och 5 handlar om vilka yttre faktorer eleverna påverkas av i ämnet. Av alla 

300 svarande är det hög majoritet som har svarat på alternativen som har betydelse för 

studien. Några få elever har valt att svara blankt, även om det inte var ett alternativ, samma 

sak genom hela enkätundersökningen. Även dessa redovisas i tabellen.   

Fråga 2. Läraren har en viktig roll för att ni elever ska få en bra undervisning. Vad är viktigast 

för dig? Att läraren är… 

Alt. 1 Motiverad, Alt. 2 Strukturerad, Alt. 3 Rolig 

Fråga 3. Innehållet styrs inte enbart av läraren, utan också av skolans läroplan. Vad är 

viktigast för dig? Att innehållet är… 

Alt. 1 Motiverande, Alt. 2 Kopplat till kursplanen, Alt. 3 Roligt 

Fråga 4. Vad är viktigast för dig? Att majoriteten av ämnets innehåll innehåller… 

Alt. 1 Praktik, Alt. 2 Teori 

Fråga 5. Vad är viktigast för dig? att aktiviteterna under idrottslektionen innehåller… 

Alt. 1 Tävlingsmoment, Alt. 2 Självständigt arbete, Alt. 3 Lärarledd undervisning52 

 

                                                           
52 Bilaga 2. 
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Tabell 3. Elevers svar angående yttre faktorer N=300 

 

Fråga 2 handlar om lärarens sätt att vara. Eleverna svarar att de helst vill ha en lärare som är 

motiverad och rolig, hen behöver inte vara särskilt strukturerad. 46% av eleverna svarar att de 

helst vill ha en rolig lärare, motiverad lärare 40,3%. 13,7% svarar att de helst vill ha en lärare 

som är strukturerad. Till fråga 3 svarar eleverna att de tycker innehållet främst ska vara roligt 

59,7%, men även motiverande 28%. Det minst intressanta enligt eleverna är innehåll kopplat 

till läroplanen, endast 12% svarar på detta alternativ. I fråga 4 blir det tydligt i svaren att 

majoriteten elever minst vill ha 50% praktik.53 Den procent som de flesta elever väljer blir 

70% praktik, 30% teori.54 Till fråga 5 får eleverna frågan om hur de vill att lektionerna ska 

vara uppstyrda. Majoriteten svarar att de ville ha mest tävlingsmoment, 47% väljer det 

alternativet. Lärarledd undervisning och självständigt arbete låg procentuellt nära varandra, 

28% respektive 23%.55  

Analys  

Det resultatet visar i fråga 2 och 3 är att eleverna väljer bort en lärare som enbart går efter 

läroplanen. Eleverna vill hellre ha en lärare som är rolig, som väljer ett praktiskt innehåll som 

både är roligt och har tävlingsmoment. Denna korta analys ovan är generaliserad till vad 

majoriteten svarar på frågorna. Det betyder inte att ett upplägg som detta fungerar hela tiden. 

Men det verkar som att eleverna hellre vill att läraren ska skapa något som är roligt för att 

motivera dem. Det som anses viktigast i teorin med SDT är att yttre faktorer kan påverka 

                                                           
53 Tabell 3. 
54 Bilaga 2. 
55 Tabell 3. 
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elever i den riktning som kan skapa inre motivation till någon aktivitet.56 Det som elevernas 

svar visar, handlar om att de får välja alternativ som passar dem bäst. På så vis syns det vilka 

yttre faktorer som har funktionen att påverka dem mest. Exempel på detta är, som beskrivet 

ovan, att de vill ha en rolig och motiverande lärare, en stor andel elever vill ha detta. Ett annat 

resultat som bör tas i beaktning är att 47% tycker om tävlingsmoment, vilket betyder att 53% 

tycker om något annat eller helt enkelt inte tycker om tävlingsmoment. Antagandet kräver 

egentligen en följdfråga angående detta, men troligtvis har flera elever valt bort 

tävlingsmomentet och valt något annat för att de inte kan hantera tävlingssituationen. 

Amotivation beskriver elevers ovilja till en aktivitet. Om elever hamnar i situationer de inte 

kan hantera eller inte känner sig kompetenta i skapas amotivation. Stor andel vill ha praktiskt 

innehåll. Frågan är riktad om de vill ha mest teori eller praktik, om vi tolkar resultatet från 

elevernas svar av hur många % praktik de vill att ämnet skulle innehålla, svarar majoriteten 

70% eller mer.57 Vilket betyder att eleverna motiveras av ett praktiskt innehåll, och om de får 

chansen att jobba rätt med aktiviteterna kommer detta kunna skapa en ökad inre motivation 

till ämnet.58  

Vidare handlar frågorna 13, 14 och 19 om att ta fram vad som kan påverka elevers 

motivation. Med hjälp av de yttre faktorer som finns i skolan och i ämnet.  

Fråga 13. Hur stor roll spelar din klass för att du ska känna dig motiverad till redskap? 

Alt. 1 Klassen spelar stor roll, Alt. 2 Klassen påverkar mig inte så mycket, Alt. 3 Klassen 

spelar ingen roll 

Fråga 14. Hur stor roll spelar din lärare för att du ska känna dig motiverad till redskap? 

Alt. 1 Läraren spelar stor roll, Alt. 2 Läraren påverkar mig inte så mycket, Alt. 3 Läraren 

spelar ingen roll 

Fråga 19. Vad är lättast? Att utvärdera/beskriva en rörelse (ex handvolt) genom… 

Alt. 1 Muntlig reflektion i grupp, Alt. 2 Skriftlig inlämningsuppgift, Alt. 3 Självständigt visa 

rörelsen59 

                                                           
56 Raustorp, 2013, ss. 80–81. 
57 Bilaga 2. 
58 Ryan & Deci, 2017. 
59 Bilaga 2. 
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Tabell 4. Elevers svar angående yttre faktorer N=300 

 

Fråga 13 och 14 är väldigt likt ställda. Resultatet blev att en liten majoritet av eleverna 

fortfarande tycker att klassen och läraren påverkar eller påverkar lite när det kommer till deras 

motivation att använda redskap i skolan. Få elever svarar att de inte tycker klassen eller 

läraren påverkar deras motivation till redskap, till fråga 13, 10,4% och till fråga 14, 9,7%. Till 

fråga 19 fick eleverna frågan om hur de vill utvärdera en rörelse.60 Denna fråga är 

undermedvetet en fråga om bedömning, vilket syns i frågornas svar.61 De flesta vill antingen 

utvärdera den i grupp eller visa rörelsen. Endast 15% vill utvärdera rörelsen skriftligt.62  

Analys  

De yttre faktorer som påverkar elevernas motivation i dessa frågor är läraren och klassen, och 

resultaten visar på att majoriteten ändå tycker att klassen och läraren påverkar. Fråga 19 är 

inte ställd på ett sätt för att motivera, utan mer hur de vill bli bedömda eftersom betygen är en 

yttre faktor som kan påverka motivationen avsevärt. Därför är det bra att ta reda på hur 

eleverna ser betygsättningen i vissa moment. Resultatet pekar ändå tydligt att de väljer bort 

den skriftliga. Resultatet från föregående frågor tar även upp lärarens påverkan till elevers 

motivation, och det tar även detta resultat upp i fråga 13. Lärarens medverkan har tydligen en 

stor yttre påverkan i olika avseenden, som en yttre faktor kan läraren påverka elevernas 

kompetens genom att skapa bra förutsättningar och bra arbetsmiljö för eleverna. Just så att 

eleverna själva kan skapa meningsfullhet och autonomi till redskapsgymnastik.63  

                                                           
60 Tabell 4. 
61 Bilaga 2. 
62 Tabell 4. 
63 Stenling, 2012. 
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6.2 Inre motivation 

Inre motivation skapas när yttre faktorer tas bort. De första fyra frågorna skapades för att ta 

reda på om eleverna har en befintlig inre motivation, de fyra sista skapades för att ta reda på 

vilka faktorer som kan påverka elevernas inre motivation till redskap.  

Fråga 1. Tycker du om ämnet idrott och hälsa?  

Alt. 1 Ja, Alt. 2 Nej 

Fråga 7. De vanligaste gymnastikredskapen som finns i idrottshallen är plintar, bänkar, 

trampetter, tjockmattor, mindre mattor, satsbrädor, bom, räck, barr, ringar, klätterrep, ribbstol, 

käglor, tunnband, rockring och mjukboll. Har du använt dessa redskap utanför skolan i någon 

idrott?  

Alt. 1 Ja, Alt. 2 Nej  

Fråga 8. Tycker du att redskapsgymnastik i skolan är roligt? 

Alt. 1 Ja, Alt. 2 Nej, Alt. 3 Ganska  

Fråga 9. Känner du dig säker när du har redskap i skolan? 

Alt. 1 Ja, Alt. 2 Nej, Alt. 3 Ganska64 

Tabell 5. Elevers svar angående inre motivation N=300 

 

Fråga 1 är ställd så att eleverna får svara om ämnet var roligt eller inte. Majoriteten av 

eleverna tycker om ämnet, 80% svarar ja på denna fråga. De 17,7% som svarar att de inte 

                                                           
64 Bilaga 2. 
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tycker om ämnet är undermedvetet, men huvudsakligen studiens undersökningsgrupp. 40% av 

eleverna har gått på någon idrott där de använt redskap som presenteras till fråga 7. 13,3% av 

eleverna skriver att de har gått på gymnastik när de var yngre. Resultaten från fråga 8 visar på 

att majoriteten av eleverna tycker om redskapsgymnastik, 53% svarar att de tycker om den 

och 27,7% svarar att de tycker ganska mycket om redskapsgymnastik. Endast 19,3% av 

eleverna svarar att de inte tycker om redskapsgymnastik. Resultatet berättar inte för oss om 

dessa 19,3% är samma elever som inte tycker om ämnet idrott och hälsa. Till fråga 9 är det en 

hög majoritet med elever som svarar att de känner sig säkra när de har redskap, 57%. Detta 

kan bero på att 40% har använt redskap i något sammanhang och i någon annan idrott 

tidigare.65  

Analys  

Det hade behövts en följdfråga till de 17,7% som svarar att de inte tycker om ämnet, detta för 

att förstå varför de inte tycker om ämnet. Både i fråga 1 och fråga 8 ställs frågan till eleverna 

om de tycker om ämnet och redskap. Svaren betyder egentligen inte att de har motivation till 

ämnet, men det är en indikation att de känner något för ämnet. Totalt 13,3% svarar att de gått 

på redskapsgymnastik som yngre. Om de gått på idrotten innan har den varit valbar, vilket 

innebär att de haft någon motivation för redskapsgymnastik, alltså ett intresse. Om dessa 

elever får jobba med redskap till ämnet har dessa elever oftast en förförståelse som underlättar 

vissa övningar, detta kan ha en positiv påverkan på eleven att känna sig kompetent. Dessa 

faktorer berättar för oss att inre motivation kan skapas.66 Eleverna svarar på fråga 9 att de 

känner sig säkra och trygga med redskap, vilket är en positiv faktor för den inre motivationen. 

SDT som teori berättar för oss att inre motivation skapas i en miljö där eleverna känner sig 

trygga och kompetenta till aktiviteten som ska utföras, även att det finns någon form av 

psykologiskt driv som resultatet visar i fråga 8.67 

 

Fråga 10. När ni ska ha redskap, vad är viktigast för dig? Att läraren… 

Alt.1 Får dig att känna dig säker, Alt. 2 Får dig att tycka det är roligt 

                                                           
65 Tabell 5. 
66 Ryan & Deci, 2017. 
67 Ryan & Deci, 2017. 
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Fråga 11. Läraren presenterar en ny aktivitet med redskap, vad låter roligast? 

Alt. 1 Hinderbana, Alt. 2 Ninja warrior 

Fråga 12. Blir du motiverad när du vet att klassen ska ha redskap på lektionen? 

Alt. 1 Ja, Alt. 2 Nej, Alt. 3 Ganska  

Fråga 17. Om du som elev får jobba självständigt med rörelser till/i redskap, vad känner du? 

Alt. 1 Glädje, Alt. 2 Kompetens, Alt. 3 Avsky68 

Tabell 6. Elevers svar angående inre motivation N=300 

 

56,6% av eleverna svarar till fråga 10 att läraren ska få dem att känna att redskap är en rolig 

aktivitet. Inte långt efter svarar eleverna att de vill att läraren ska få dem att känna sig säkra, 

42%. Resultatet till fråga 11 blir majoriteten med goda marginaler Ninja warrior med 57,7%, 

hinderbana 41%. Eleverna svarar på fråga 12, att de blir ganska motiverade när de får reda på 

att klassen ska ha redskap, 39,7%. Resultatet visar att 39% blir motiverade när de ska ha 

redskap. Att de inte blir motiverade får 21,3% av svaren. Vi vet fortfarande inte vilka dessa 

är, det var 17,7% som inte tycker om ämnet idrott och hälsa, men här är några procent till. 

Eleverna svarar att de känner mest glädje och kompetens när de får jobba med redskapen i 

skolan. Ändå relativt högt svarsantal på avsky, hela 21,3%. Samma antal som väljer att de inte 

blir motiverade av redskap.69  

 

 

                                                           
68 Bilaga 2. 
69 Tabell 6. 
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Analys 

Fråga 10 hade kunnat tolkas som en yttre faktor. Eftersom frågan handlar om vilken 

sinnesstämning eleverna vill vara i när de ska ha redskap, tolkas detta som en inre faktor. 

Resultatet till fråga 11 är det resultat som förvånar mest, då Ninja warrior under en tid sänts 

på tv och inspirerat miljontals världen över. Konceptet med Ninja warrior är att det är en mer 

avancerad och tävlingsinriktad hinderbana på tid. Alltså finns det ett tävlingsmoment i 

aktiviteten, det kan vara en faktor till att fler vill ha den, och att en del blir avskräckta. Tanken 

med denna fråga är om elever blir inspirerade av nutidens popularitet bland aktiviteter. Att 

elever får vara med och bestämma skapar en inre motivation, valbarheten är en viktig faktor. 

De flesta eleverna känner någon form av inre glädje och kompetens till redskapsgymnastik i 

skolan vilket skapar inre motivation, och enligt SDT strävar människan mot den inre 

motivationen för att känna psykologisk tillfredsställelse och för att känna sig duktig.70 

Oroväckande är det när 21,3% av eleverna känner någon form av avsky till att jobba själva 

med redskapsgymnastik i ämnet.  

6.3 Amotivation 

De minst önskvärda faktorerna är de som skapar amotivation till redskap.71 Kan läraren 

undvika att använda sig av metoder som skapar psykologisk otillfredsställelse hos elever är 

nog mycket vunnet. De sista frågorna handlar om faktorer som kan påverka elever och skapa 

amotivation till ämnet och redskapsgymnastik i idrott och hälsa. 

Fråga 6. När läraren introducerar ett nytt område där eleverna efterfrågas att jobba 

självständigt, ex gör en dans, bygg en hinderbana eller ta dig över ett redskap på bästa sätt, 

hur reagerar du? Alt. 1 Jobbigt, Alt. 2 Spännande, Alt. 3 Utmanande 

Fråga 15. Har du någon gång skadat dig i samband med användningen av redskap?  

Alt. 1 Ja, Alt. 2 Nej 

Fråga 16. Känner du att det saknas tid till redskapsgymnastik i ämnet? 

Alt. 1 Ja, Alt. 2 Nej, Alt. 3 Kanske 

Fråga 18. Är det lätt att visa/utföra komplexa rörelser i redskap? 

                                                           
70 Ryan & Deci, 2017. 
71 Ibid. 



Byström, Christoffer 

4IDÄ2E 

Examensarbete 

HT2018&VT2019 

33 
 

Alt. 1 Ja, jag kan visa bra rörelser i redskap, Alt. 2 Nej, jag kan inte visa bra rörelser i 

redskap, Alt. 3 Sådär72 

Tabell 7. Elevers svar angående amotivation N=300 

 

Nästan en tredjedel av eleverna svarar att de känner att det är jobbigt att jobba självständigt i 

ett nytt område, 25,3%. Majoriteten tycker ändå att det är både spännande och utmanande att 

få tillfälle att jobba själva. De som väljer spännande är 40% och de som svarar utmanande är 

34,7%. I fråga 17 från föregående avsnitt blir elevernas svar att eleverna känner avsky att 

jobba själva med redskap 21,3%. En faktor till detta kan vara att en hög procent har skadat sig 

i samband med redskap, 28,3% som kan utläsas i fråga 15. De fick skriva i och förklara hur de 

skadat sig. Det är en del skador som varit allvarliga, såsom hjärnskakningar, stukningar och 

benbrott.73 Resultatet till frågan om eleverna känner att det saknas tid till redskap i ämnet blir 

svaret nej, 45%. Eleverna fick frågan om de tycker det är lätt att visa komplexa rörelser i 

redskap, och majoriteten tycker att de kan det. Anledningen till varför denna fråga är 

kategoriserad under amotivation är för att elever kan känna att det är jobbigt att visa, men 

resultatet visar att 47% tycker att det inte är några problem att visa. 40% svarar sådär, och 

13% svarar att de inte kan visa komplexa rörelser i redskap, troligtvis är dessa senare svar 

elever som tycker det är jobbigt att visa rörelser i redskap.74  

 

Analys 

                                                           
72 Bilaga 2. 
73 Bilaga 2. 
74 Tabell 7. 
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För att motverka amotivation behöver elever och lärare jobba med situationer som skapar inre 

motivation, om aktiviteterna blir tråkiga eller om eleverna utsätts för något som de inte klarar 

av eller tycker är jobbigt skapas amotivation.75 Precis som presenteras i resultatet ovan kan 

amotivation skapas om eleverna skadar sig. Finns det rädsla för ett moment måste läraren 

jobba med säkerhet. Många elever svarar just detta, att de vill att läraren ska få dem att känna 

sig säkra i redskapssituationen. Om läraren tillsammans med eleverna bygger säkra stationer 

kan skador undvikas och motivationen höjas. 45% svarar att det inte behövs mer tid till 

redskap i ämnet. En faktor kan vara att eleverna inte har så mycket redskap på gymnasiet 

längre, som nämnts tidigare. Att behöva visa upp en rörelse som är komplex i redskap kan 

komma att bli en jobbig upplevelse för många enligt resultatet. Många svarar att det är sådär 

lätt att utföra rörelser i redskap. Frågan är ställd för att få fram om det anses lätt eller svårt. 

Att vara obekväm med att visa rörelser i redskap kan skapa en stor amotivation till redskap. 

Det som också kommer fram i resultatet är att det är relativt många som har problem med 

självständigt arbete i redskapsundervisning. En påverkande faktor kan vara elevernas ålder 

och mognadsgrad, en annan kan vara en osäkerhet kring redskap. Självständigt arbete i en 

aktivitet ska kunna skapa en inre motivation enligt forskningen.76 Det skulle kunna vara så att 

flera elever tycker det är jobbigt att ta egna initiativ och hellre vill att en lärare ska instruera 

och ge instruktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Ryan & Deci, 2017. 
76 Ntoumanis, 2005, ss. 444–453. 
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7. Diskussion  

I detta avslutande kapitel summeras studien och diskuteras utifrån studiens syfte. I fråga 1 och 

2 presenteras studiens resultat. Tidigare forskning kopplas mot resultatet för att säkerhetsställa 

att frågeställningarna svarar till de framtagna resultaten. Metoden enkätundersökning 

valideras och diskuteras, och vidare forskning rekommenderas till framtida studier.   

7.1 Yttre faktorer leder eleverna till den inre motivationen.   

Resultatet visar att yttre faktorer som motiverade lärare, roligt innehåll och tävlingsmoment 

under lektionerna är det som påverkar elevernas motivation mest. Det som skapar mest inre 

motivation enligt resultatet är att eleverna får jobba självständigt i ämnet, majoriteten av 

eleverna svarar att det både var spännande och utmanande. Även om majoriteten inte pekar på 

det, svarar ändå 25,3% känns jobbigt, alltså någon form av amotivation att jobba självständigt. 

Även svarar 17,6% att de inte tycker om idrott och hälsa som ämne. Specifika faktorer kom 

inte fram generellt till ämnet idrott och hälsa, utan till redskap. Men faktorerna kan användas 

och tolkas till hela ämnet idrott och hälsa.  

Kan vi då anta att dessa faktorer skapar förståelse för bra metoder att nå elever som har 

avsaknad av motivation? Möjligtvis! Lake fann i sin studie att många gillar tävlingsmomentet. 

Men att många elever inte klarar av det, de mår dåligt. Eleverna beskriver det som att de inte 

får någon kunskap av momentet. Eleverna och Lake menar att tävlingsmomentet gynnar de 

som är duktiga på idrott.77 Resultatet ska ändå beaktas på det sätt att många elever verkar 

intresserade av momentet. Intresse är den faktor som kan påverka elever till inre motivation 

mest, och det är den mest eftertraktade motivationen.78 Studiens resultat pekar på att de 

framtagna faktorerna kan påverka elevers motivation, Haerens med flera bevisade i sin studie 

att tidig motivation till fysisk aktivitet kan leda till en hälsosammare livsstil även i vuxen 

ålder.79 Uppdraget och syftet hos en lärare i idrott och hälsa handlar om att få eleverna att 

välja en hälsosam livsstil och få eleverna att bli intresserade av fysisk och psykisk hälsa.80 

Även självkänslan förändras så länge vi lever och det är i skolorna vi kan hjälpa eleverna nå 

bättre självkänsla, efter skolan är det eget ansvar för eleverna och de får använda den kunskap 

de införskaffat sig under skoltiden.81 Eftersom resultatet visar att läraren har stor positiv 

                                                           
77 Lake, 2001, ss. 80–91. 
78 Granbom, 1998, ss. 22–23. 
79 Haerens, et. al, 2010, ss. 117-139. 
80 Skolverket, 2011, s. 83. 
81 Raustorp, 2013, ss. 72–80. 
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påverkan hos elever är det viktigt att det skapas roliga miljöer som skapar inre motivation och 

ökar elevers självkänsla.  

 

7.2 Läraransvar och säkerhet. 

Resultatet visar att de yttre faktorerna som påverkar eleverna mest i redskapsgymnastik är 

läraren och klassen. En stor andel elever svarar att de känner att lärarens funktion till 

motivation är viktig i flera plan. Bland annat att se till att aktiviteten ska vara rolig och säker, 

men också se till att eleverna får chans att jobba självständigt med redskap. Detta för att 

eleverna ska kunna få möjlighet att skapa en inre motivation. Det är många som har tidigare 

erfarenhet av redskapsgymnastik och majoriteten tycker att det är en rolig aktivitet. Resultatet 

visar att många elever har varit med om tidigare skador i redskap, vilket är en faktor för 

amotivation. Även att eleverna tycker att det är jobbigt att visa upp komplexa rörelser för 

bedömning. 

Ovan handlar om osäkerhet till bedömningssituationen, att elever inte tror på sig själva 

kopplat till momentet som skall utföras. Det krävs som Nyberg och Sterner tar upp i sin studie 

att läraren använder en pedagogik och ger feedback på ett sätt som kommer gynna och stärka 

eleven. Läraren får absolut inte ge feedback på kroppen eller säga någonting negativt till de 

som inte klarar av den feedbacken. Författarna tror att en lärare som är duktig på att ge 

feedback och skapa bra lektionsinnehåll får med sig eleverna att ha kul med redskap.82 

Resultatet visar att eleverna tycker att tiden till redskap räcker. En anledning till detta kan 

vara att deras lärare inte är bekväma eller inte tycker att redskap är viktigt nog för att vilja ha 

med aktiviteten. De har alltså fått lite tid till det, därför är behovet av det inte stort. Tiden och 

Nyberg lyfter fram i sin studie att elever förlorar sin kompetens i allsidiga rörelser när de 

börjar bli äldre. De tycker eleverna ska få mer undervisning i redskap under gymnasiet, då de 

anser att redskap är den största faktorn till god motorik.83 Anledningen till att frågan om Ninja 

warrior fick plats i enkäten, var att ta reda på om eleverna påverkades av media och 

popularitet. Ninja warrior, viking och toughest är hinderbanor som under en tid visats på tv 

och varit ute på turné världen över. Tusentals ställer upp varje år för att tävla i lag eller tävla 

själva. Resultatet visar att det lät roligare med Ninja warrior, men majoriteten visar sig inte 

                                                           
82 Nyberg & Sterner, 2012, ss. 88–92. 
83 Nyberg & Tiden, 2006, ss. 57–60. 



Byström, Christoffer 

4IDÄ2E 

Examensarbete 

HT2018&VT2019 

37 
 

stor. Media visar sig inte som en stor faktor som kan påverka elevernas motivation till 

redskap. Utan lärarens skapande och ledarskap i redskap är de faktorer som visar sig starkast.  

7.3 Metoddiskussion 

Metoden var ett bra val till studiens syfte. Tanken var att få in många svar, då är en 

enkätstudie bra. En kritisk tanke kring metoden är att den inte ger ett nyanserat resultat. 

Svaren är stängda till max tre frågor, vilket skapar ett stängt resultat. Fördelen är att 

formuleringarna i frågorna kan ge viss nyansering för tolkning.  

Enkätstudier behöver inte vara det bästa sättet att nå studiens resultat. 100 intervjuer med 

elever om samma ämne hade kunnat skapa en nyanserad bild på vad de känner. 100 timmars 

observation om mötet mellan elev och lärare hade kunnat skapa en inblick hur lärarna jobbar 

med motivation. Resultat från enkätstudier kan vara kontroversiella som forskning och 

vetenskap, då forskaren aldrig kan vara beredd på hur uppslutningen blir, därför gäller det att 

jobba för en hög uppslutning och minimera bortfall.84 

Totalt 11 av 13 klasser gjorde enkäten tillsammans med sina lärare. Till de två klasser som 

besöktes hade en klass mentorstid och den andra idrottslektion. De elever som fick besök fick 

med största sannolikhet en annan förklaring angående enkäten. De elever som fick göra 

enkäten med sin egen lärare fick enbart den information som läraren fått sig tilldelad av 

författaren till enkäten.  Fördelen med att besöka eleverna var att de fick träffa den som skulle 

skriva arbetet, och på så vis får de en annan förståelse varför de skulle svara på enkäten. En 

annan fördel med mötet var att syftet kunde förklaras tydligare. Nackdelen var att det tog 

ganska lång tid, både i att planera möten och dagar och ta sig till skolan. Fördelen med att låta 

någon annan göra enkäterna var tiden, det enda som gjordes var att hämta upp enkätsvaren.  

Insamlandet gick fort, hanteringen av enkätsvaren tog längre tid. En undersökning via 

surveymonkey hade varit bättre i det anseendet, då all data kommer samlat i tabeller till 

telefonen. Anledningen att välja bort denna metod var att det kunde bli känsligt att hantera så 

många mobilnummer, troligtvis hade inte alla delat ut sina nummer.  

                                                           
84 Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, 1993, s. 

412. 
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Utifrån elevernas svar blev det kvantitativa resultatet tydligt. Det som blev svårt var att tolka 

svaren hermeneutiskt. Här hjälpte de relativt nyanserade ställda frågorna, att vissa frågor hade 

en undermedvetenhet som kunde utläsas utefter hur eleverna svarade.  

7.4 Vidare forskning 

Nya frågor har under studiens gång dykt upp som hade varit intressant att studera vidare. Till 

exempel när 21,3% av eleverna svarar att de känner avsky om de får tillfällen att jobba 

självständigt med redskap. Förklaringen till frågan kanske inte räcker till, utan hade behövt en 

förklaring vad det skulle innebära att en elev får jobba självständigt med redskap. Om det 

ändå blivit hög procent som svarat hade det varit intressant att ta reda på varför de är negativa 

till det, om det kan vara brist på tid till redskap, eller brist på kompetens, eller någon annan 

faktor. Även frågor som rör de positiva faktorerna angående redskap som, hur ska läraren 

skapa en rolig aktivitet enligt eleverna. Eller, hur tycker du att klassen ska agera motiverande 

för att sprida motivationen. Eventuellt kunde man göra en intervjustudie med de som inte har 

någon motivation till redskap, även med de som tycker att redskap är roligt. Det hade också 

varit intressant att göra en studie som speglar lärarens roll och hur de jobbar med redskap i 

idrott och hälsa eller varför de inte använder så mycket redskap, då det kommit fram under 

studiens gång att gymnasielärare lägger mindre tid med redskap.  

7.5 Slutsatser 

Flera faktorer visade att läraren har positiv påverkan på eleverna. Eleverna har vid flertalet 

frågor svarat att de vill ha lärarens hjälp eller yttre påverkan för att skapa motivation. Det 

visade sig att eleverna tycker om redskap som aktivitet, men de tycker att tiden till redskap 

räcker i ämnet. Resultatet som är framtaget kan hjälpa andra läsare och lärare att förstå 

elevernas motivation till ämnet och motivation till redskap. Resultatet kan hjälpa lärare förstå 

att de behöver skapa lektioner som innehåller glädje, självbestämmande och kompetens så att 

eleverna får en chans att jobba mot den inre motivationen så att de kan lära för att de vill lära. 

Eftersom eleverna svarade att de tycker att Ninja Warrior låter roligt finns det intresse till 

hinderbanor. Ett förslag är att läraren använder sig av den kunskapen och anpassar det till 

utevistelse, då många kommuner i Sverige bygger hinderbanor då de inser vikten av fysisk 

aktivitet. Tävlingsformen OCR (obstacle course racing) är idag en växande träningsform 

bland unga vuxna och anses ge många fysiska fördelar. Den kommer direkt från militären, där 
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även redskapsgymnastiken härstammar ifrån.85 Lärarens uppdrag handlar om att förbereda 

eleverna för samhällslivet efter skolan. Då behöver eleverna få erfara träningsformer som 

enligt forskningen ska vara den bästa, nämligen rörelser i redskap.86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 www.hinderbana.se/meromhinderbana 
86 Nyberg & Tiden, 2006, ss. 57–60. 
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8. Sammanfattning  

Syftet med undersökningen var att ta fram olika faktorer och belysa hur de påverkade 

elevernas (a)motivation till redskapsgymnastik och ämnet idrott och hälsa. Från 

enkätundersökningens svar kunde flera resultat tas fram. Ett resultat var att majoriteten av 

eleverna svarat att de tyckte lärarens roll som yttre faktor hade stor påverkan på elevers 

motivation, vilket syns i flera svar. Även att klasskamrater kan påverka de andra elevernas 

motivation när de ska ha redskapsgymnastik kunde ses. En annan faktor som både sågs positiv 

och negativ var just tävlingsmomentet. Många elever svarade att de tyckte om 

tävlingsmomentet, men många elever svarade även att de inte gjorde det. Tidigare forskning 

pekar på att tävlingsmomentet gynnar de som tycker om idrott.87 Majoriteten av eleverna 

tyckte om tävlingsmoment, vilket bland annat visar sig i att fler väljer Ninja Warrior istället 

för klassisk hinderbana, då Ninja Warrior går på tid. Majoriteten av eleverna kände sig säkra 

med redskap och verkade inte rädda för aktiviteten, däremot ville eleverna inte jobba 

självständigt med redskap. Utan de svarade att de hellre ville att läraren skulle skapa ett roligt 

moment som de kunde utföra. Det fanns många svar som pekade på att eleverna har någon 

form av inre motivation till redskap, men flera behövde hjälp av andra yttre faktorer för att 

tycka redskapsgymnastik skulle vara roligt och utmanande. Det som fick eleverna 

amotiverade var om de fick jobba med redskapsgymnastik själva. En av orsakerna verkade 

vara att eleverna inte var säkra eller att de kände sig dåliga till aktiviteten. Ska läraren utgå 

från eleverna har det visat sig i denna studie att eleverna har intresse till rörelse med redskap. 

Anledningen till varför denna studie existerar handlar just om att elever skolkade på 

lektionerna under författarens VFU. Kan man som lärare lyssna till eleverna och skapa 

intressant innehåll, redskapsstationer eller hinderbanor som både är roliga och säkra för 

eleven att utforska rörelser i redskapen. Att jobba självständigt med redskap ska kunna skapa 

intresse även för de som är amotiverade. Studiens resultat pekar på att eleverna tycker det är 

lärarens uppdrag och ansvar att hjälpa dem att nå den inre motivationen i både redskap och till 

ämnet.  

 

 

                                                           
87 Lake, 2001, ss. 80–91. 
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10. Bilaga 1 

Motivation som utgångspunkt 

En undersökning om elevers motivation till ämnet och 

aktiviteten redskapsgymnastik i idrott och hälsa   

Syfte: Att med hjälp av er elever ta reda på vilka faktorer som påverkar er motivation till 

redskap mest i ämnet idrott och hälsa. Skriv gärna i kommentarfältet efter enkätfrågorna, ex 

tankar och funderingar som dyker upp under tiden du läste frågorna.  

Jag som gör studien heter Christoffer och läser mitt sista år till gymnasielärare i idrott och 

hälsa. Jag har under många år varit tränare i redskapsgymnastik och tränat gymnaster till 

SM-nivå, jag har också varit väldigt intresserad av motivation så mitt val av examensarbete 

blev lätt. Ni alla som svarar gör detta anonymt, jag kommer enbart använda era svar och 

tankar. Vill man läsa studien när den är klar så hör av er till 

christoffer.bystrom@hotmail.com så skickar jag den gärna.  

Ha ett trevligt jullov och tack så mycket för ert deltagande 

Mvh Christoffer Byström 

Enkätfrågor     

Fråga 1.  Tycker du om ämnet idrott och hälsa? Ja Nej  

Fråga 2.  Läraren har en viktig roll för att ni elever ska få en 

bra undervisning. Vad är viktigast för dig? Att 

läraren är… 

Motiverad Strukturerad Rolig 

Fråga 3.  Innehållet styrs inte enbart av läraren, utan också av 

skolans läroplan. Vad är viktigast för dig? Att 

innehållet är… 

Motiverande Kopplat till 

kursplanen 

Roligt 

Fråga 4. Vad är viktigast för dig? Att majoriteten av ämnets 

innehåll är… 

Skriv gärna i % hur du tycker uppdelningen bör 

vara______________________________________ 

Praktik  Teori  

Fråga 5.  Vad är viktigast för dig? att aktiviteterna under 

idrottslektionen innehåller… 

Tävlingsmoment Självständigt 

arbete 

Lärarledd 

undervisnin

g 

mailto:christoffer.bystrom@hotmail.com
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Fråga 6. När läraren introducerar ett nytt område där 

eleverna efterfrågas att jobba självständigt, ex gör 

en dans, bygg en hinderbana eller ta dig över ett 

redskap på bästa sätt, hur reagerar du?  

Jobbigt  Spännande Utmanande  

Fråga 7. De vanligaste gymnastikredskapen som finns i 

idrottshallen är plintar, bänkar, trampetter, 

tjockmattor, mindre mattor, satsbrädor, bom, räck, 

barr, ringar, klätterrep, ribbstol, käglor, tunnband, 

rockring och mjukboll. Har du använt dessa redskap 

utanför skolan i någon idrott? Om ja, vilken idrott? 

Svar:______________________________ 

Ja Nej  

Fråga 8. Tycker du att redskapsgymnastik i skolan är roligt? Ja Nej Ganska 

Fråga 9. Känner du dig säker när du har redskap i skolan?  Ja  Nej Ganska 

Fråga 10. När ni ska ha redskap, vad är viktigast för dig? Att 

läraren… 

Får dig att känna 

dig säker  

Får dig att 

tycka det är 

roligt 

 

Fråga 11. Läraren presenterar en ny aktivitet med redskap, 

vad låter roligast?  

Hinderbana  Ninja 

Warrior 

 

Fråga 12. Blir du motiverad när du vet att klassen ska ha 

redskap på lektionen?  

Ja Nej Ganska 

Fråga 13. Hur stor roll spelar din klass för att du ska känna 

dig motiverad till redskap?  

Klassen spelar 

stor roll 

Klassen 

påverkar 

mig inte så 

mycket 

Klassen 

spelar 

ingen roll 

Fråga 14. Hur stor roll spelar din lärare för att du ska känna 

dig motiverad till redskap? 

Läraren spelar 

stor roll 

Läraren 

påverkar 

mig inte så 

mycket  

Läraren 

spelar 

ingen roll 



Byström, Christoffer 

4IDÄ2E 

Examensarbete 

HT2018&VT2019 

46 
 

Fråga 15.  Har du någon gång skadat dig i samband med 

användningen av redskap? Om ja, förklara? 

_________________________________________ 

Ja Nej  

Fråga 16.  Känner du att det saknas tid till redskapsgymnastik i 

ämnet? 

Ja  Nej Kanske 

Fråga 17. Om du som elev får jobba självständigt med 

rörelser till/i redskap, vad känner du?  

Glädje Kompetens Avsky 

Fråga 18. Är det lätt att visa/utföra komplexa rörelser i 

redskap? 

Ja, jag kan visa 

bra rörelser i 

redskap 

Nej, jag kan 

inte visa bra 

rörelser i 

redskap 

Sådär 

Fråga 19. Vad är lättast? Att utvärdera/beskriva en rörelse  

(ex handvolt) genom… 

Muntlig 

reflektion i 

grupp  

Skriftlig 

inlämnings 

uppgift 

Själv 

ständigt  

visa 

rörelsen 

 

 

Kommentarer:____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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11. Bilaga 2 

Fråga 1. Tycker du om ämnet idrott och hälsa?  

Ja 240 

Nej 53 

Blankt 7 

Fråga 2. Läraren har en viktig roll för att ni elever ska få en bra undervisning. Vad är 

viktigast för dig? Att läraren är… 

Motiverad 138 

Strukturerad 41 

Rolig 121 

Fråga 3. Innehållet styrs inte enbart av läraren, utan också av skolans läroplan. Vad är 

viktigast för dig? Att innehållet är… 

Motiverande 85 

Kopplat till kursplanen 36 

Roligt 179 

Fråga 4. Vad är viktigast för dig? Att majoriteten av ämnets innehåll innehåller… 

Skriv gärna i % hur du tycker uppdelningen bör 

vara______________________________________ 

Praktik 277 

Teori 23 

T = Teori P= Praktik 

 

Fråga 5. Vad är viktigast för dig? att aktiviteterna under idrottslektionen innehåller… 

Tävlingsmoment 142 

Självständigt arbete 69 

Lärarledd undervisning 84 

Blankt 5 

T 

60% 

T 

70% 

T 

Blankt 

P 

Blankt 

P 

50% 

P 

60% 

P 

70% 

P 

75% 

P 

80% 

P 

85% 

P 

90% 

P 

95% 

P 

100% 

8 4 11 34 29 11 64 12 53 11 31 6 26 



Byström, Christoffer 

4IDÄ2E 

Examensarbete 

HT2018&VT2019 

48 
 

Fråga 6. När läraren introducerar ett nytt område där eleverna efterfrågas att jobba 

självständigt, ex gör en dans, bygg en hinderbana eller ta dig över ett redskap på bästa sätt, 

hur reagerar du? 

Jobbigt 76 

Spännande 120 

Utmanande 104 

Fråga 7. De vanligaste gymnastikredskapen som finns i idrottshallen är plintar, bänkar, 

trampetter, tjockmattor, mindre mattor, satsbrädor, bom, räck, barr, ringar, klätterrep, ribbstol, 

käglor, tunnband, rockring och mjukboll. Har du använt dessa redskap utanför skolan i någon 

idrott? Om ja, vilken idrott? Svar:______________________________ 

Ja 120 

Nej 180 

Blankt Gymnastik Handboll Ishockey Dans Friidrott Fotboll 

55 40 2 3 2 9 9 

 

Fråga 8. Tycker du att redskapsgymnastik i skolan är roligt? 

Ja 158 

Nej 58 

Ganska 84 

Fråga 9. Känner du dig säker när du har redskap i skolan? 

Ja 172 

Nej 39 

Ganska 89 

Fråga 10. När ni ska ha redskap, vad är viktigast för dig? Att läraren… 

Får dig att känna dig säker 126 

Får dig att tycka det är roligt 169 

Blank 5 

Fråga 11. Läraren presenterar en ny aktivitet med redskap, vad låter roligast? 

Hinderbana 123 

Ninja warrior 173 

Blankt 4 

Fråga 12. Blir du motiverad när du vet att klassen ska ha redskap på lektionen? 
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Ja 117 

Nej 64 

Ganska 119 

Fråga 13. Hur stor roll spelar din klass för att du ska känna dig motiverad till redskap? 

Klassen spelar stor roll 142 

Klassen påverkar mig inte så mycket 127 

Klassen spelar ingen roll 31 

Fråga 14. Hur stor roll spelar din lärare för att du ska känna dig motiverad till redskap? 

Läraren spelar stor roll 147 

Läraren påverkar mig inte så mycket 124 

Läraren spelar ingen roll 29  

Fråga 15. Har du någon gång skadat dig i samband med användningen av redskap? Om ja, 

förklara? __________________________________________ 

Ja 85 

Nej 215 

Blankt  Fot/ben Hand/arm Hud Benbrott Huvud Svanskota 

40 23 7 6 2 5 2 

 

Fråga 16. Känner du att det saknas tid till redskapsgymnastik i ämnet? 

Ja 74 

Nej 135 

Kanske 88 

Blankt 3 

Fråga 17. Om du som elev får jobba självständigt med rörelser till/i redskap, vad känner du? 

Glädje 116 

Kompetens 115 

Avsky 64 

Blankt 5 

Fråga 18. Är det lätt att visa/utföra komplexa rörelser i redskap? 

Ja, jag kan visa bra rörelser i redskap 141 

Nej, jag kan inte visa bra rörelser i redskap 39 

Sådär 120 
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Fråga 19. Vad är lättast? Att utvärdera/beskriva en rörelse (ex handvolt) genom… 

Muntlig reflektion i grupp 129 

Skriftlig inlämningsuppgift 45 

Självständigt visa rörelsen 126 

 

 


