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Abstrakt 
 

Idrott och hälsa är ett ämne som många personer har åsikter om, där de menar att eleverna ska 

svettas på lektionerna. Enligt Skolverket däremot är syftet mer komplext än det. 

Skolinspektionen menar på att eleverna själva har egna förställningar om vad ämnet ska handla 

om. Därför krävs det att man som lärare har en god didaktisk förmåga att binda samman 

läroplan, elevers erfarenheter och skapa en god relation till eleverna för att främja utveckling 

och motivation. Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning eleverna har av 

ämnet samt vad som motiverar dem. Studien har använt sig av enkäter med fokus på elevers 

förståelse av syftet samt deras motivation till ämnet. Analysen utgår från Self-Determination 

Theory och didaktiska triangeln. Resultatet visar på att elever i stor grad har en bra koll på 

ämnets syfte ställt mot Skolverkets styrdokument. Vad som motiverar elever skiljer sig åt men 

betyg, ha roligt och att röra på sig är det som i störst grad motiverar eleverna. Elevers motivation 

gynnades också om de visste syftet med vad dem gjorde, något som lärare bör ha i åtanke. På 

grund utav lågt deltagande kan studien inte generalisera resultatet mot en större population, utan 

endast visa på tendenser.  
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1. Inledning 

“Dagens ungdomar rör sig för lite. På min tid…” Hur många gånger har man hört någon 

säga det? Det går att vända sig till personer som är i medelåldern och man får höra exakt 

samma ord när skolämnet idrott och hälsa diskuteras. Alla har idag en egen uppfattning av 

vad ämnet idrott och hälsa ska innehålla, vad syftet med ämnet är och varför det ska vara i 

skolan. Det går bara att lyssna till kändisvärlden och hockeyprofilen Niklas Wikegård 

(2009) som i ett videoklipp på Youtube säger “Jag tycker man ha minst 1h obligatorisk 

gymnastik VARJE dag för att man ska bli bättre i matte, svenska, orka fokusera, orka vara 

närvarande”. Enligt andra hade nog syftet med ämnet varit ur ett folkhälsoperspektiv. 

Ungdomar ska röra sig för att må bra. Tittar man på klippet med Wikegård så känns det som 

att han anser att syftet med ämnet är att höja elevers ork och genom detta höja betygen i 

skolans andra ämnen. Patrick Ekwall (2017) skriver i en krönika på Expressen om hur 

skolelever inte längre rör sig på rasterna och att det därför behövs mer idrott i skolan. Ska 

ämnet idrott och hälsa alltså fungera som en form av organiserad rast för elever som inte 

rör sig på fritiden? Enligt Skolinspektionens (2018) rapport är detta något som bekräftar 

samhällets tankar kring idrott och hälsa, då bollspel och fysisk aktivitet är något som får 

mest utrymme i ämnet. Mest fokus ligger alltså på att röra sig. Vidare menar Nyberg (2014) 

på att elevernas inställning och beteende på lektionerna är något som påverkar deras betyg, 

trots att det inte står med i kunskapskraven eller i syftet med ämnet. Utöver att ämnet har 

en delad syn på dess syfte är det också ett ämne som kan vara svårmotiverat på grund utav 

att elever har olika erfarenheter till idrott, rörelse och hälsa. Detta ställer krav på den 

didaktiska förmågan hos läraren, att bygga relation och hitta nycklar som får eleverna mer 

motiverade till att lära sig nya kunskaper.  

 

Vad är syftet med ämnet idrott och hälsa egentligen? Det är bra att ämnet är omtyckt och 

det är bra att många inser fördelarna med en aktiv livsstil men är det ämnets syfte? Alla har 

en egen uppfattning och detta måste betyda att eleverna har sin uppfattning av ämnet idrott 

och hälsa. Vad har eleverna med sig in i på lektionerna? Vad anser eleverna vara syftet med 

idrott och hälsa? Detta är något som har tidigare undersökts, vid flera tillfällen. Problemet 

är att alla dessa studier riktar in sig på grundskolan och därför vill studien undersöka 

gymnasiet. Genom den här uppsatsen går det eventuellt att fylla en kunskapslucka. Utöver 
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detta vill studien undersöka vad som motiverar eleverna och hur man motiverar dem. Vilka 

faktorer påverkar deras motivation till ämnet och vilken roll spelar läraren i detta?  
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2. Syfte 

Målet med detta examensarbete är att undersöka gymnasieelevers föreställning av syftet 

med ämnet idrott och hälsa i förhållande till Skolverkets syfte, samt hur elevernas 

föreställning av syftet kan påverka deras motivation. För att svara på detta kommer 

följande frågeställningar att försöka besvaras: 

 

• Hur ställs gymnasieelevernas föreställning av ämnets syfte gentemot Skolverkets? 

• Hur ställs gymnasieelevers motivation till ämnet idrott och hälsa i förhållande till 

ämnets syfte? 
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3. Bakgrund  

I denna del kommer en redogörelse för idrott och hälsas bakgrund och historiska 

utveckling att presenteras. Vidare kommer avsnittet redogöra för vad och vilka 

kunskaper som ligger i fokus för dagens läro- och ämnesplan för att till sist definiera 

motivation och dess betydelse.  

 

3.1 Historiskt perspektiv 

Dåtiden påverkar nutiden, för att veta hur idrott och hälsa ser ut idag måste man se 

tillbaka på hur det en gång har varit. Idrott och hälsa har gått igenom olika faser där en 

viss form av kunskap stod i centrum. Ämnets syfte, mål och innehåll har förändrats 

väldigt mycket genom åren. Skolan sägs vara en spegel av samhället i stort, därmed har 

skolans styrning och innehåll en koppling till landets politik och den samhällsdebatt 

som pågår (Jarl & Rönnberg, 2015).  

 

Annerstedt (2001) menar att i början, under etableringsfasen, var benämningen på 

ämnet gymnastik och skulle heta så fram till 1970-talet. Etableringsfasen varade mellan 

1813–1860 och präglades av att försöka införa en obligatorisk fysisk fostran i skolan 

utifrån Per Henrik Lings idéer. Dock fick detta ett litet politiskt utrymme som innebar 

dåligt material och tillgångar för dessa lektioner, dåligt utbildade lärare med få, näst 

intill inga, läromedel.  

 

Skolgymnastiken bröt igenom år 1860 och var väldigt starkt kopplad till militären. Den 

här perioden skulle bli uppkallad som den militära fasen (1860–1890). Detta var på 

grund av att man skulle förbereda elever inför värnplikten och militären, gymnastiken 

liknande soldatträning. Det var Hjalmar Ling som förde vidare och utvecklade 

Linggymnastiken till att bli mer etablerat och fick mer uppmärksamhet. Han började 

producera läromedel och tog den svenska gymnastiken till en ny nivå inom Sverige och 

internationellt. Fokus under dessa lektioner var fortfarande att skapa en fysisk fostran 

hos eleverna så de skulle ha en kropp som kunde klara av livet inom militären. Som 

konsekvens av detta blev flickor helt bortglömda i den här undervisningen. Därefter 

gick ämnet in i stabiliseringsfasen, 1890–1912. Under denna period hade ämnet blivit 

ett legitimt skolämne. Material och lärarutbildning inom området hade fått ett bra 

uppsving jämfört med tidigare. I samband med detta hade innehållet på lektionerna 
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börjat få en annan karaktär. Lek och idrottsaktiviteter började influera innehållet i ämnet 

mer och mer. Speciellt efter OS 1912, som arrangerades i Sverige, började man allt mer 

ifrågasätta Linggymnastiken då idrotts- och friidrottsaktiviteter fick betydligt mer fokus 

(Annerstedt, 2001). 

 

Mellan 1912–1950 gick ämnet in i brytningsfasen, Linggymnastiken började fasas ut då 

den blev ifrågasatt utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Allt eftersom blev innehållet mer 

fokuserat på lek, spel och idrott. Därmed fick ämnet en ny benämning, gymnastik med 

lek och idrott, och gymnastikbegreppen fick en ny innebörd. Istället för att gymnastik 

beskriv en aktivitet blev det ett samlings ord för alla aktiviteter som sker i ämnet. 

Dessutom blev ämnet obligatoriskt i skolan år 1942.   

 

Den fysiologiska fasen träder fram mellan 1950–1970 då forskning om människans 

fysiologi blev en grundpelare i ämnet. Utifrån detta bestod innehållet av lek och idrott 

med inslag av andra aktiviteter. Baserat på den fysiologiska kunskapen blev syftet med 

ämnet att få eleverna fysiskt aktiva, dem skulle svettas. Tidigare år hade man motiverat 

eleverna med direktiv och en yttre motivation till varför man ska utföra alla övningar 

och aktiviteter. Under den här perioden ville man istället förespråka för den inre 

motivationen, skapa rörelseglädje hos eleverna, att de ska delta för att dem vill och inte 

för att någon tvingar dem (Annerstedt, 2001).  

 

Detta leder in på osäkerhetsfasen (1970–1994), då idrottsrörelsen får ett genomslag i 

ämnet. Ämnet byter namn från gymnastik till idrott och får ett utökat syfte. Idrott i 

skolan handlar inte längre enbart om att utveckla den fysiska förmågan utan ska även 

utveckla eleverna psykiskt, socialt och estetiskt. Det var även under den här period 

samundervisningen blev en huvudprincip med mål att öka jämställdhet mellan könen. 

Däremot uppstod en problematik med att lärare blev osäkra och det fanns skilda 

meningar i förhållande till ämnets mål och innehåll (Ibid.).  

 

Med den nya kursplanen som introducerades 1994 går ämnet in i Hälsofasen (1994 - ). 

Den här period har ett större fokus på frågor som är kopplade till livsstil, livsmiljö, hälsa, 

med mera. I praktiken uppstår problematik då inga detaljer angående vad och hur detta 

ska undervisas. Det enda som är obligatoriskt är simning och orientering. Ämnet blir 

därmed ännu bredare och friare i val av stoff vilket skapar skillnader mellan skolor i 
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förhållande till undervisningsinnehåll. Ämnet ska numera ses som ett kunskapsämne 

likt övriga ämnen i skolan. I samband med detta byter man återigen namnet på ämnet, 

denna gång till Idrott och hälsa (Ibid.).          

 

Konklusionen av detta är att det genom historien går det att se skillnader i syftet med 

ämnet. Förr var det tydligare, simplare och mer ensidigt jämfört med idag. Lärare idag 

har ett stort tolkningsutrymme när det kommer till val av innehåll där till och med 

lärarna själva knappt vet vad syftet med lektionerna och ämnet i stort är (Larsson, 2016).  

  

3.2 Kunskap i skolan 

Larsson (2016) lyfter fram begrepp kopplat till kunskap från antikens Grekland och hur 

dessa används. Platons kunskapsbegrepp episteme handlar om “veta att” och det är just 

“veta att” som har tagit mycket plats historiskt i vetenskapliga sammanhang. Platons 

elev Aristoteles ansåg att det fanns fler former av kunskap. Techné som är “veta hur” 

och fronesis som är “veta när”. Alltså en form av hantverksmässig kunskap och en form 

av praktisk kunskap som man får efter att man uppnår en stor erfarenhet i området. 

Vidare säger Larsson att man inom den akademiska världen har börjat integrera “veta 

att”, “veta hur” och “veta när” med varandra för att det ska få en mer användbar funktion 

i det vardagliga livet. Ämnet idrott och hälsa kämpar även idag med en problematik 

kring den teori-och-praktik-dualism som finns i ämnet där teori blir den stillasittande 

delen och praktiken är den fysiska aktiviteten. Här blir ofta teori kopplat till episteme 

och praktik techné samt froensis. Erickson och Gustafsson (2017) presenterar kunskap 

i form av “De fyra F:en”. Dessa F:en representerar Fakta, Förståelse, Färdighet och 

Förtrogenhet. De fyra F:en finns att hitta i alla kunskapsområden men hur stor plats de 

tar skiljer sig från område och person. Larsson (2012) utvecklar detta kopplat till ämnet 

idrott och hälsa och skriver att man måste fundera över vilken fakta som är viktigt i 

idrott och hälsa, hur man ska förstå idrott och hälsa både som något fysiskt men även 

historisk, kulturellt och socialt. vilka färdigheter man måste ha och vad man ska 

utveckla förtrogenhet i. Detta skiljer sig från den skola som tidigare har varit, där ämnet 

haft mer fokus på fysisk fostran och där synen på kunskap har varit kroppsövningar som 

lett till färdighet. 
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3.3 Kunskap i idrott och hälsa 

Enligt Larsson (2016) finns det flera kunskaper i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet 

och dessa kan man utläsa i skolans styrdokument. Kroppslig förmåga samt förmåga att 

planera, genomföra och värdera olika rörelsekvaliteter som allsidigt främjar den 

kroppsliga förmågan, är delar ur styrdokumenten som går att läsa. Utöver detta står det 

även att en förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en 

källa till välbefinnande. Vidare är kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, 

om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet en 

väsentlig del i kursplanen. Eleverna ska också få kunskaper i att hantera säkerhet och 

nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Utöver detta ska eleverna lära sig att anpassa 

fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål men också lära sig medvetandegöra 

och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt samt 

belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Andra frågor om etik och moral i relation 

till idrottsutövande är också kunskap som ska läras ut. Vidare skriver Larsson att 

styrdokumenten också lyfter fram flera saker som undervisningen ska genomsyras av 

men som inte är någon kunskap. Undervisning ska alltså även ge elever ett intresse för 

idrott, något som enligt Larsson inte är en kunskap i sig. 

 

3.4 Skolverket – Lgy 11 – Ämnesplan för idrott och hälsa 

Skolverket presenterar i Lgy 11 en ämnesplan för varje ämne. I denna del kommer 

studien att presentera ämnesplanen för idrott och hälsa. 

 

I ämnesplanen för idrott och hälsa 1 går det att läsa vad syftet med ämnet är, dess mål 

och varför ämnet finns i skolan. Skolverket (2011) skriver:  

 

“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.”. 

 

Detta menar Skolverket på är anledningen till att ämnet finns i den svenska skolan 

(Skolverket, 2011). 
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Vidare har Skolverket staplat upp sju punkter som sammanfattar syftet med ämnet och 

de färdigheter och förmågor som eleverna ska utveckla under kursen. 

 

• Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 

• Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer. 
 

• Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa. 

 

• Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. 

 

• Kunskaper om kulturella sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. 

 

• Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 

relation till idrotts- och motionsutövande. 

 

• Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av 

rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att 

bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. 

(Skolverket, 2011, s.2) 

 

 

Utöver detta skriver Skolverket (2011) att undervisningen i idrott och hälsa ska vara av 

fysisk karaktär samtidigt som den fysiska undervisningen ska relateras till fakta och 

teori. Utöver detta ska undervisningen skapa ett intresse hos eleverna att använda olika 

rörelseaktiviteter, naturen samt utemiljöer som ett sätt att nå välbefinnande.  

 

3.5 Motivation 

Jenner (2004) definierar motivation i tre olika delar som samspelar med varandra. Den 

första delen handlar om att något inombords aktiveras hos oss, något som aktiverar ett 

beteende och/eller handling. Detta är handlingar som har en medvetenhet bakom sig, 

det finns en avsikt angående varför man gör vissa handlingar. Motivation kan man säga 

är rätt likt en drivkraft. Vissa skulle vilja påstå att motivation och drivkraft är samma 

sak. Dock finns det en skillnad mellan dessa två och den är att motivationsdrivkraften 

måste ställas mot ett mål.  

 

På så sätt leder det in mot den andra delen av motivation. Handlingarna som individen 

gör måste vara riktat mot något, man behöver sträva efter ett mål (Jenner, 2004). Dessa 

mål kan påverka individen på olika sätt och ha olika betydelse för individen beroende 

på om målet är baserat på yttre faktorer eller inre faktorer. Deci och Ryan (2000) redogör 

skillnaden på inre och yttre motivation och menar på att inre motivation styrs av sådant 
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som man finner intressant eller roligt. Yttre motivation grundar sig i att man får någon 

form av belöning från andra människor, såsom betyg, pengar, uppmärksamhet eller 

social status etc. De inre målen har mer fokus på en inre vilja och drivkraft som kan 

baseras på att man blir glad, känsla av att låta jaget komma till uttryck, att kunna känna 

sig prestigefylld (Jenner, 2004). Skolan styrs av stor del av yttre motivationer då skolan 

handlar om att undervisa elever, ge betyg, bedöma prestationer och dessa aktiviteter är 

sällan utformade att vara intressanta enligt Ryan och Deci (2000). Vidare skriver de att 

man måste ställa sig frågan hur man gör elever motiverade utan yttre påfrestningar. 

Ryan och Deci (2000) menar att en person kan skifta mellan inre och yttre motivation 

under ett moment. Som exempel från skolans värld kan en elev ha en god inre 

motivation om en aktivitet som ska göras. Dock har läraren lagt upp aktiviteten på ett 

sätt som inte bemöts väl av eleven. Under aktivitetens gång har eleven därför gått från 

en inre glädje och motivation för aktiviteten till att enbart utföra det på grund av de yttre 

faktorerna, därmed yttre motivation. Detta är något som också kan ske tvärtom, från 

yttre faktorer och motivation kan en inre motivation skapas. Cervone & Pervin (2013) 

samt Ryan och Deci (2000) skriver om den inre motivationen och dess effekt på 

människan. De menar på att de inre faktorerna, när individen har satt upp målen själv 

och har funnit en inre drivkraft att genomföra något är den mest effektiva formen av 

motivation. När individen känner en stark koppling eller något som denne kan relatera 

till ökar chanserna för att finna den inre drivkraften, dock är den väldigt begränsad då 

den endast avser det man finner intressant.  

 

Den tredje och sista komponenten av motivation har att göra med individens 

självförtroende. Det engelska begreppet för detta är Self-efficacy, som handlar om tilltro 

på sin egen förmåga (Holt, 2012). Jenner (2004) menar att denna del har fokus på 

drivkraften och personens mål. Beroende på vilket mål individen har och till vilken grad 

individen når sitt mål kommer det påverka den inre drivkraften i framtida situationer. 

Ett misslyckande med att nå ett mål kan antingen leda till minskad ambitionsnivå eller 

att man blir mer inspirerad till att göra bättre nästa gång.  

 

Sammanfattningsvis påverkas motivation av mål, vad personen själv anser vara kapabel 

till att klara av. En bedömning som sker inom individen, att värdera sina risker om att 

misslyckas kontra lyckas. Vilket värdet finns det i att nå målet? Är det betydelsefullt för 

personen att nå målet? (Jenner, 2004). 
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Motivation har en rad faktorer som kan påverka dessa tre delar, såsom genetik, intressen, 

tidigare erfarenheter etc. Men så finns det även sociala faktorer. Vilket handlar om 

grupp och roller, förväntningar andra har på en, den miljö och organisation man befinner 

sig i (Jenner, 2004; Cervone & Pervin, 2013; Holt, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012). 

  



  

 

11 

 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Dock är den presenterade 

forskningen baserad på högstadieelever då väldigt få etablerade studier har gjorts i 

gymnasieskolan kopplat till idrott och hälsa.  

 

4.1 Innehåll på lektionerna  

Enligt Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 

7–9 framgår det tydligt att kunskapsområdet rörelse tar mest plats i undervisningen. Av 

den tid som spenderas på rörelse läggs ungefär hälften av all tid på olika lekar och 

sporter som innehåller användandet av boll. Ekberg (2014) gjorde en undersökning på 

svenska lärare i idrott och hälsa där han kom fram till liknande resultat i form av att 

traditionella sporter och fysisk träning i form av styrke- och konditionsträning. Detta 

gör att hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse får mindre plats i ämnet 

(Skolinspektionen, 2018; Ekberg, 2014). Utöver användandet av boll i olika former 

innehöll lektionerna även dans, simning, redskapsgymnastik, konditionsträning och 

styrketräning. Tävlingsmoment är inte heller ovanligt att se under lektionerna samtidigt 

som ämnet är präglat av mycket fysisk aktivitet. Hälsa och livsstil får lite utrymme och 

när det väl undervisas är användandet av träningsdagbok inte ovanligt. Frågor som berör 

kroppsideal och kön får väldigt lite plats i undervisningen (Skolinspektionen, 2018).  

 

4.2 Förmedling av ämnets syfte  

Öhman och Quennerstedt (2008) redogör för hur lärare värdesätter och indirekt menar 

att syftet med ämnet är att delta och göra sitt bästa. Många lärare trycker på att eleverna 

ska våga testa och uppmuntrar till att delta i så många olika aktiviteter som möjligt. 

Författarna illustrerar och redogör för hur lärare grundar sin undervisning på att eleverna 

ska bli fysisk aktiva och svettas i olika former. Ibland blir det i form av bollsporter, då 

de även får möjlighet att samarbeta tillsammans, men det övergripande syftet och 

uppmaningen som sker från lärarna är att de ska göra sitt bästa. Nyberg (2014) skriver 

att många lärare anser att det viktiga i ämnet är att eleverna ska tycka det är kul och röra 

på sig och genom det skapa ett intresse för fysisk aktivitet som finns kvar hos eleverna 

länge i livet. Det är också otydligt vilket lärande som är viktigt, så länge eleverna deltar, 

byter om, försöker och beter sig på ett visst sätt räcker det till ett godkänt betyg. Det 

handlar om att komma ombytt till lektionerna, göra sitt bästa och samarbeta med de 
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andra klasskamraterna. Genom att göra sitt bästa, utan att visa upp några kunskaper, så 

har man större chans att få ett godkänt betyg menar Nyberg (2014). Redelius, 

Quennerstedt och Öhman (2015) har tittat på mål och syfte med ämnet idrott och hälsa 

samt hur detta har förmedlats till eleverna. Man har valt att kategorisera detta i tre 

kategorier. Den första är att mål och syfte med lektionen är oklart för läraren och 

förmedlas ej till eleverna. Den andra är att mål och syfte är tydligt hos läraren men ej 

förmedlat till eleverna. Den tredje är att mål och syfte är tydligt hos läraren och 

förmedlat till eleverna. Det framkommer att vissa aktiviteter är lättare att motivera syfte 

och mål i jämfört med andra men också att även om läraren har ett tydligt mål och 

förmedlar detta kan det vara svårt för eleverna att fånga upp det beroende på aktiviteten. 

Eleverna menar på att i dans är lärandemålet tydligt, i bollspel är det inte lika tydligt. 

 

4.3 Elevers uppfattning av ämnet Idrott och hälsa 

Smith och Parr (2007) gjorde en undersökning på brittiska elever om deras syn och 

uppfattning av ämnet idrott och hälsa. Genom intervjuer kom forskarna fram till att nästa 

alla elever ser syftet med ämnet är att ha roligt, socialisera sig och delta i olika aktiviteter 

tillsammans med sina kompisar. Vidare beskriver eleverna att dessa lektioner är ett 

tillfälle att springa av sig, att få en chans att tänka på annat än vanligt skolarbete då 

idrott och hälsa är annorlunda jämfört med andra ämnen. Eleverna menade också på att 

idrott och hälsa är ett bra tillfälle att vara aktiv och motverka ohälsa i form av fetma och 

övervikt. Däremot visade det sig att de väldigt sällan har träningspass under lektionerna 

och att det fanns för lite med tid för att kunna få en fysisk effekt på kroppen. Eleverna 

själva säger att de sällan svettas på lektionerna. Det blir en tydlig skillnad i hur eleverna 

uppfattar ämnet jämfört med vad som egentligen sker på lektionerna. Trots att studien 

är baserad på elever från den brittiska skolan är resultatet fortfarande intressant i den 

mån att fokus ligger på elevernas uppfattning av syftet.  

 

Skolinspektionen (2012) rapport visar på att eleverna ofta har egna förväntningar och 

föreställningar av vad ämnet ska innehålla. Eleverna tenderar att ha med sig detta från 

sin egen bakgrund i olika idrotter och aktiviteter och kopplar därför ämnet till dessa. 

Vidare skriver Skolinspektionen att eleverna har för lite koll på kunskapskraven och 

vilka för färdigheter de förväntas lära sig för att kunna koppla undervisningen till detta 

och därför gör eleverna en egen uppfattning av vad ämnet är.  
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Redelius och Hay (2012) har gjort en undersökning där eleverna fick uttrycka vad de 

anser är viktigt för att få ett högt betyg och vad som anses viktigt på lektionerna. Fyra 

av de fem högsta kategorierna som eleverna anser påverka betyget och ha betydelse 

under idrott och hälsa är kopplat till uppförande. De menar på att göra sitt bästa, gott 

uppförande samt delta och vara positiv under lektionerna har betydelse. Vidare så 

redogör författarna hur eleverna vet väldigt lite om vilken kunskap som är viktig i idrott 

och hälsa. Däremot kunde eleverna sätta ord på vad för kunskap som är viktig i andra 

ämnen, då de menade på att man behöver fakta- och förståelsekunskaper men i idrott 

och hälsa så behöver man bara delta och vara positiv för att få ett bra betyg.  

 

4.4 Elevers motivation i idrott och hälsa 

Åström (2012) har gjort en studie angående lärare i idrott och hälsa och deras syn på 

vad som anses vara viktig kunskap i ämnet, generella mål med ämnet samt hur de lägger 

upp undervisningen för att nå eleverna. En faktor som författaren kom fram till var att 

lärare använder sig av aktiviteter som ska vara roliga för att få eleverna motiverade. 

Rolighetsfaktorn är något som lärarna anser är viktig för att hålla eleverna aktiva under 

lektionerna över en längre tid. Vidare kom studien fram till att elever som inte är aktiva 

i någon sport eller aktivitet utanför skolan upplevs som mindre motiverade till ämnet. 

Detta har att göra med elevens egna inställning och personlighet samt dennes sociala 

bakgrund och beror inte på lärarens egna undervisningsteknik, enligt studien. Vidare 

har lärarna en egen bild över hur ämnet ska se ut och hur detta ska läras ut. Samtidigt 

upplever lärarna att de är klämda mellan olika synsätt om vad som ska prägla ämnet. 

 

Goudas, Dermitzaki och Bagiatis (2000) gjorde en studie på 516 elever i årskurs 7–12 

och undersökte vilka faktorer som påverkade elevernas inre motivation i ämnet idrott 

och hälsa. Studien kom fram till att det är viktigt att främja elevernas autonomi för att 

öka deras motivation och speciellt den inre motivationen, däremot kan det vara ett svårt 

uppdrag utifrån ett lärarperspektiv. Lärare som lyckas implementera strategier som 

främjar elevernas autonomi har en större möjlighet att främja nöje och intresse hos sina 

elever. Studien visade också på att när eleverna kände hur undervisningen ledde till ett 

visst resultat som eleverna ansåg hade betydelse, ökade deras inre motivation. Studien 

visade också att den inre motivationen ökade hos eleverna om eleverna upplevde 
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undervisningen som användbar och att detta i sin tur påverkade elevernas förväntningar 

om hur de skulle prestera. Dessa fynd stärker behovet av att knyta samman 

undervisningen i ämnet med fördelar och kunskaper som eleverna kan använda sig av 

även i livet efter skolan. Samtidigt måste eleverna bli övertygade om fördelarna 

undervisningen kan ge och eleverna måste finna dessa värdefulla. Lärarna måste därför 

enligt Goudas, Dermitzaki och Bagiatis (2000) lägga ner tiden och ansträngningen på 

att förklara fördelarna med en aktiv livsstil för eleverna. 

 

Tolgfors (2017) skriver om hur välmotiverade områden inom ämnet kan underlätta 

bedömning och tydliggöra elevernas lärande. Det finns fördelar med en tydlig struktur 

från början till slut i arbetet kopplat till mål, undervisning och bedömning. Den här 

progressionen kan stärka elevernas förmågor, kunskaper och motivation kopplat till 

ämnesplanen och ökar chansen att den följs. Detta är ett didaktiskt arbete som läraren 

måste arbeta med. Ett arbete som sker mellan lärare och innehåll som sedan ska ta sig i 

uttryck i undervisningen och förhoppningsvis stärka elevernas erfarenheter med ämnets 

innehåll.  

 

Elevernas aktiviteter och liv utanför skolan har visat sig påverka motivationen för ämnet 

idrott och hälsa. Shen (2012) menar på att elever som är aktiva i någon föreningsidrott 

utanför skolan överlag har högre motivation till ämnet jämfört med de elever som inte 

är aktiva i föreningsidrotter. Vidare menar författaren på att de elever som är aktiva 

utanför skolan har överlag större intresse för rörelse och aktivitet, vilket skapar en 

upplevd kompetens och autonomi hos dessa elever. Däremot innebär inte detta att elever 

som är inaktiva på fritiden har låg motivation till ämnet. Utan Shen menar på att de 

elever som inte deltar i föreningsidrott har ett annat förhållande till ämnet. Deras 

motivation till att delta i ämnet grundar sig i att det är deras enda chans att få lära sig 

om hälsa och rörelse. Som slutsats för denna studien menar författaren på att man som 

lärare bör ha detta i åtanke att anpassa till elevernas olika behov, då eleverna har olika 

kunskapsnivåer.     

 

Ntoumanis (2001) gjorde en studie där resultatet visade på att upplevd kompetens är en 

viktig faktor när det kommer till motivation för ämnet idrott och hälsa. Vidare menar 

författaren på att den inre motivationen grundar sig väldigt mycket i när handlingar och 

beteenden är kopplade till ett positivt utfall. Däremot, om handlingarna skulle få ett mer 
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negativt utfall, påverkas motivationen mot det destruktiva. Vidare skriver författaren 

om samarbete, att lösa problem tillsammans med klasskamrater stärker det psykologiska 

behovet av relationsbygge, känsla av autonomi och kompetens ökades i dessa fall också. 

Det som författaren vill understryka med denna studie är att upplevd kompetens är en 

av de viktigaste delarna för att motivera eleverna i ämnet, känna på att lyckas, 

problemlösning och känna utveckling.    

 

4.5 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen som presenterats visar på en del problematik kring ämnet idrott 

och hälsa. Stora delar av undervisningen läggs på rörelse och då är det lekar och sporter 

med boll som får mest utrymme, utöver detta är tävlingsmoment vanligt förekommande. 

Detta är problematiskt då övriga områden i ämnet får mindre plats, det kan vara allt från 

friluftsliv till frågor som berör kön och könsmönster. Många lärare menar på att det som 

man värdesätter är deltagande och att eleverna gör sitt bästa och att eleverna ska vara 

aktiva och svettas. Samtidigt menar lärare på att det är viktigt att undervisningen blir 

rolig för att eleverna ska fortsätta röra sig även efter skoltiden. Lärarna menar också på 

att så länge eleverna dyker upp, gör sitt bästa och samarbetar med varandra kan man nå 

ett godkänt betyg. Problematiken är vilka signaler man som lärare sänder ut genom 

detta. Syftet är att eleverna ska lära sig kunskaper, något som glöms bort om man 

betygsätter som lärarna ovan. Vidare visar den tidigare forskningen att lärare ibland kan 

vara dåliga på att förmedla syftet.  

 

Att ha roligt, socialisera sig och delta i aktiviteter med kompisar är något som många 

elever anser vara syftet med ämnet idrott och hälsa utöver detta menade eleverna på att 

genom undervisningen kan man motverka ohälsa i olika former. Just att eleverna har 

olika föreställningar och förväntningar på ämnet kommer från deras olika bakgrund i 

olika aktiviteter och detta följer med in i klassrummet och ämnet. Elever menar också 

att det är svårt att förstå vad för kunskap man ska få jämfört med andra ämnen där det 

är tydligt att fakta och förståelse är viktigt. Det finns en problematik i vad eleverna har 

med sig in i klassrummet samtidigt som det är otydligt vad man förväntas lära sig, det 

är på så sätt inte konstigt att det kan uppstå en krock mellan lärare och elever.  
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Lärare försöker göra undervisningen rolig och genom detta få eleverna motiverade till 

ämnet. Elever som inte är aktiva i idrott utanför skolan upplevs mindre motiverade till 

ämnet och detta behöver nödvändigtvis inte vara läraren som är en dålig pedagog. 

Genom en tydlig struktur i undervisningen finns det fördelar att hämta då motivation 

kan öka hos eleverna då dem får helhet förklarad och man samtidigt arbetar efter 

ämnesplan. Genom att förklara och motivera aktiviteter och dess betydelse kan man öka 

motivationen hos eleverna om dem ser undervisningen som nyttig och att det de lär sig 

kan användas utanför skolan men även efter skoltiden. Vidare visar forskningen att 

elever som är aktiva i idrott utanför skolan tenderar att ha en högre motivation till ämnet. 

Mycket motivation finns att hämta hos eleverna genom att vara tydlig med syftet 

samtidigt visar forskningen på att lärare ibland inte är tydliga i att förmedla syftet. 

Lärares bild av syftet stämmer inte alltid överens med elevernas och lyckas man då inte 

motivera syftet finns det en risk att elevernas motivation skadas. 
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5. Teoretiskt ramverk 

I kapitlet som följer kommer teori kring motivation samt meningsbaserad 

kunskapsrepresentations- och motivationsperspektiv utifrån ett didaktiskt perspektiv att 

redogöras för. 

 

5.1 Self-determination Theory  

Ryan och Deci (2000) menar på att flera olika faktorer kan påverka och styra vår 

motivation. En elev kan, som exempel, vara motiverad att göra sin läxa på grund av 

nyfikenhet, intresse eller en vilja att få bekräftelse av lärare eller föräldrar. Det kan även 

vara så att en elev ser en vinst i att lära sig en ny förmåga som leder till bättre betyg och 

vad detta betyg i längden kan betyda. Ryan och Deci (2000) teori kallas Self-

Determination Theory och teorin har sin utgångspunkt i hur man som människa förhåller 

oss och bli påverkade av bland annat inre och yttre faktorer. Detta är en teori som har 

fokus på hur man som människa har olika psykologiska behov, som ligger i grund till 

motivation och välmående. Teorin syftar till hur väl en persons beteende är inre 

motiverat och förankrat, beroende på hur väl de psykologiska behoven är 

tillfredsställda.      

 

Kompetens, autonomi och relationer är de tre psykologiska behoven som människan 

söker och motiveras utav. Kompetens är kopplad till känslan av att behärska och ta sig 

an nya utmaningar och utföra något så bra som möjligt. Den handlar om att utforska sin 

omgivning och sina egenskaper för att kunna utveckla och växa som människa.  

 

Behovet av autonomi grundar sig i en drivkraft av att man ska vara mindre beroende av 

externa faktorer som ska leda till självständighet. Känsla av kontroll och 

självförverkligande är ändamålet av detta behov. Till sist är relationer, det behov som 

människan har av att vara i samverkan med någon/några. Detta handlar mycket om att 

ha någon som man kan få stöd och uppskattning utav och när relationerna är som bäst 

ökar chansen att man som människa når autonomi och ett självförverkligande.     

 

 



  

 

18 

 

5.2 Motivationsklimat  

Något som redan har redovisats i texten tidigare är hur motivation påverkas av sociala 

faktorer såsom miljö, omgivning och organisationen kring dessa (Jenner, 2004; Cervone 

& Pervin, 2013). Hur och på vilket sätt kan man anpassa miljön för att den ska bli 

motiverade? Går det att anpassa miljön så man finner en inre drivkraft och målsättning 

i samverkan med de yttre faktorerna?    

 

Hamsén, Hamsén och Plate (2003) redovisar två olika teoretiska utgångspunkter när det 

kommer till motivationsklimat. De diskuterar resultatorienterat och processorienterat 

motivationsklimat, hur de påverkar individen och dess innebörd.   

 

Ett resultatorienterat motivationsklimat utmärks av ett klimat där framgång är att 

besegra sina motståndare och individens prestationer ställs mot andras. Detta klimat gör 

vinst och förlust till det viktiga och löper därför risk att skapa en rädsla hos individen. 

En rädsla för att misslyckas hos individen kan leda till ångest över tävlande och ett 

sämre självförtroende. Detta klimat bygger på yttre belöningar. (Hamsén, Hamsén och 

Plate 2003; Cervone & Pervin, 2013).  

 

Det processorienterade motivationsklimatet bygger mer på den inre motivationen och 

istället för att ge individen ångest över att prestera leder detta klimat till en 

tillfredsställelse i att delta i aktiviteten och en högre upplevd kompetens. Genom att 

individen motiveras av uppgiften och inte resultatet finns det en god sannolikhet att man 

fortsätter längre med aktiviteten, kan möta motgångar bättre samtidigt som man får en 

mer positiv bild av sitt idrottande. Baserat på individens egna mål och syfte kan 

motivationsklimatet tolkas annorlunda. Som ledare för en grupp går det dock styra vilket 

klimat man ska ha som grupp. Är resultatet det viktiga där prestation är det enda som 

räknas eller är processen att utvecklas det viktigaste? Oavsett vad man väljer kommer 

man få olika utfall och det kommer påverka deltagarna på olika sätt (Ibid.). 

 

5.3 Den didaktiska triangeln, undervisning och motivation 

Den didaktiska triangeln är en teoretisk modell om förhållandet mellan lärare - elev – 

innehåll (se figur 1). Detta är en grundpelare inom didaktiken och undervisningen som 

syftar till relationen mellan dessa tre delar. Till en början handlar det om relationen 
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mellan lärare och innehåll, som blir själva framställningen och introduktionen av ett 

ämne/område. Lärarens sätt att hantera undervisningen på, vilka delar undervisningen 

ska baseras på och hur läraren introducerar detta för eleverna etc. Sedan finns relationen 

mellan lärare - elev som är kopplad till ett relationsarbete, hur de interagerar och 

samverkar med varandra. Kommunikation mellan varandra är en stor del i detta. Till sist 

återstår relationen mellan elev - innehåll som grundar sig i elevernas erfarenheter av 

ämnet men även elevernas egen studieteknik i förhållande till undervisningen samt dess 

innehåll (Wahlström, 2016). Detta kan ha en stor påverkan på undervisningen beroende 

på hur man som lärare tar dessa delar i åtanke när man organiserar sin undervisning.   

 

 

Elev 

 

 

 

    Lärare                                             Innehåll 

 

Figur 1, didaktiska triangeln (Skolinspektionen, 2010, s.5) 

 

Vidare skriver Håkansson och Sundberg (2012) om är olika framgångsfaktorer i 

undervisningen där, bland annat, organisationen av undervisningen kan motivera elever 

bättre. De redogör för att om läraren kan tydligt kommunicera vad som förväntas av 

eleverna kommer motivationen bli högre, en bättre förståelse kring situationen uppstår. 

Vidare handlar det väldigt mycket om vilket språkbruk och vilken attityd läraren har i 

förhållande till uppgifterna och eleverna. Genom att vara konstruktiv i sina budskap 

både när det gäller misslyckanden och när eleverna lyckas. Detta behövs göras på ett 

uppmuntrande och positivt sätt för att få effekt, det skapar en bättre lärandemiljö. Det 

krävs att läraren ska vara informativ, ha en återkoppling till eleverna samt ha olika 

strategier och metoder för att undervisningen ska bli motiverade hos eleverna. Detta kan 

ha och göra med det Hassmén, Hassmén och Plate (2003) skriver om, meningsbaserad 

kunskapsrepresentation. Kunskap som upplevs meningsfull kommer med högre 

sannolikhet tas in hos de som är med och deltar medan övrig information, som anses 

oväsentlig, inte kommer registreras. Genom att använda sig av Håkanssons och 

Sundbergs (2012) fynd kan en lärare skapa en miljö där informationen anses 
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meningsfylld och viktig, som även är personlig till eleven själv, och på så sätt öka 

chanserna att skapa en bra motivations- och lärandemiljö för eleverna. 

 

5.4 Användning av teori 

Dessa teorier kring motivation och didaktik kommer att användas i studien på så sätt att 

analysera resultatet för att belysa vilken didaktisk betydelse det kan ha för lärare och 

elever. Genom att belysa resultatet utifrån både ett motivations- och didaktiskt 

perspektiv kan det bidra till vad man som lärare kan behöva reflektera kring vid 

planering av undervisning. Vidare bidrar dessa teorier till för att visa på vad lärare gör 

bra samt var de brister i det didaktiska arbetet. 
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6. Metod 

Den här del kommer presentera vilken metod som studien har använt sig av, hur den är 

utformad, vilken procedur som studien har gått igenom för att få fram resultatet samt 

hur studien har ställt sig i förhållande till forskningsetik. 

 

6.1 Deltagare  

Totalt var det 46 elever som deltog i studien, alla som deltog gick andra året på 

gymnasiet. Av alla deltagare var 27 killar och 19 var tjejer. 54,4% av deltagarna gick 

ekonomlinje, 17,3% gick el- och tekniklinje, 2,2% läste naturvetenskap samt barn och 

fritid och till sist var det 24% som studera samhällsvetenskap. Däremot fanns ett bortfall 

på 10st deltagare, detta är på grund utav att den föreliggande studie har 

inkluderingskriterier att deltagarna ska gå i årskurs 2 på gymnasiet.  

 

6.2 Procedur 

En pilotstudie gjordes med anledning för att hitta svagheter i enkäten. Genom att göra 

en pilotstudie får man feedback från deltagarna angående enkätens utformning och dess 

formuleringar. Genom använda en pilotstudie kan man komma till rätta med problem i 

enkäten innan den skickas ut på riktigt, det vill säga att man testar den (Holme & 

Solvang, 1997). Under pilotstudien framkom bland annat att enkäten behöver vara mer 

tydlig med att studien vill veta deltagarnas tankar och åsikter, inte vad dem förväntas 

svara. Personerna inom pilotstudien tyckte också att längden på enkäten skulle skrivas 

ut, hur många olika delar enkäten bestod utav. Det framkom att några frågor innehöll 

svåra ord som behövde förklaras och även vissa meningar behövde formuleras för att 

underlätta för deltagarna. Deltagarna ville också ha möjligheten att svara längre på 

frågorna som var öppna. Wenemark (2017) skriver även om hur pilotstudier är ett bra 

genrep innan den riktiga datainsamlingen sker, på så sätt får man en bild av vilka 

förberedelser som krävs samt hur lång tid saker och ting tar.   

 

Insamlandet av data skedde genom ett Google-formulär (Se bilaga 1). I formuläret finns 

det ett följebrev bifogat. I den mån studien kunde och fick möjlighet till så besöktes 

skolor och klasser för att visa upp oss och presentera studien för eleverna, detta för att 

motivera potentiella deltagare (Wenemark, 2017). Detta gjorde att eventuella frågor 

kunde besvaras om det fanns några funderingar hos eleverna. Dessutom skickades även 
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ett meddelande ut med enkäten bifogad till en av Sveriges största forum för idrottslärare 

på Facebook i hopp om att nå ut till fler deltagare.  

 

6.3 Bearbetning & Analys 

Data från enkäten sammanställdes sedan i Google-formuläret som automatiskt gav oss 

färdiga tabeller och grafer att använda och presentera. Men då Google-formulär var 

väldigt begränsande i val av utformningen av hur studien kunde presentera resultat 

användes även EXCEL och SPSS (Version 25, IBM). Genom dessa program kunde 

studien själva ändra och styra i vilken form data skulle presenteras. Efter att ha 

sammanställt data och presenterat den ställdes den sedan mot den tidigare forskningen 

och studiens teori. Den teoretiska analysen bestod av två delar, en som var kopplad till 

didaktik och en till motivation. Den didaktiska analysen använde sig av didaktik och 

den didaktiska triangeln som teorier medan motivations aspekten använde sig av Self-

Determination Theory (SDT) samt resultat- och processorienterat motivationsklimat. 

Genom dessa teorier kunde en analys av resultatet ske och frågeställningarna kunde 

besvaras. 

 

6.4 Instrument – Enkät 

Den här studien är baserad på en enkät som består av tre olika huvudområden. Enkäten 

är framtagen genom Google formulär. Enkäten börjar dock med ett följebrev där 

deltagarna får information angående studien och vad deras rättigheter är. Senare 

kommer de få svara på några kontrollfrågor, vilken årskurs de går i, kön, vilket program 

de går med mera. Därefter kommer enkätens huvudområde.  

 

Första delen handlar om elevernas uppfattning och förståelse av syftet med idrott och 

hälsa (Se bilaga 1). Dessa frågor är direkt utformade utifrån Skolverkets kursplan för 

idrott och hälsa 1 (Skolverket, 2011). I kursplanen har de staplat upp i punktform vad 

syftet med idrott och hälsa är, vilket har blivit grunden för de frågor som enkäten har 

angående elevernas förståelse av syftet. Detta är på grund av att vara säkra på att mäta 

det som är avsett att mäta, som innebär en högre validitet (Thurén, 2007). Exempel på 

en av enkätfrågorna är “Syftet är att ni ska lära er att anpassa rörelser och material efter 

miljö och aktivitet?”. I samband med får deltagarna besvara en likertskala med skattning 

mellan 1–5, där 1 är “stämmer inte alls” och 5 är “Stämmer mycket väl”. Vidare har 
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kontrollfrågor lagts in som inte är ett egentligt syfte med idrott och hälsa utifrån 

Skolverkets dokument.  

 

Den andra delen av enkäten handlade om att ta reda på till vilken grad eleverna har fått 

syftet och betygskriterier förmedlat till sig under kursens gång. Där blir deltagarna 

frågade om när under kursen de blev bemötta av syftet med ämnet med svarsalternativ 

som; “I början av kursen”, “Början på varje nytt område/tema”, “Varje lektion”, 

“Aldrig” och “Vet ej”. Samma fråga ställdes angående betygskriterier. Vidare kom 

frågor om hur tydlig läraren är med att förmedla syfte och betygskriterier utifrån 

deltagarnas åsikt. Dessa frågor var utformade utifrån tidigare forskning som har gjorts 

där man kommit fram till att förmedling av syftet är en viktig del för att legitimera 

ämnet, motivera eleverna och få fler att delta på lektionerna (Redelius, Quennerstedt & 

Öhman, 2015; Tolgfors 2017). Detta kan ge en bild över vilket motivationsklimat 

deltagarna har befunnit sig i (Hamsén, Hamsén och Plate 2003).  

Den tredje, och sista, delen av enkäten som ska få svar på elevernas motivation till ämnet 

där deltagarna fick svara på frågor som; “Till vilken grad känner du dig motiverad för 

ämnet idrott och hälsa?” med svarsalternativ utifrån skala 1–5, 1 är ingen motivation 

och 5 är hög motivation. Dessutom får de svara på vad som motiverar dem själva med 

en bredd av svarsalternativ (Se bilaga 1). Varför studien vill ta reda på vad som 

motiverar eleverna är för att få en bild över vad som är inre och yttre motivation och 

kan eventuellt ge ett perspektiv på hur och till vilken grad förmedling och förståelse av 

syftet med ämnet är i förhållande till elevernas motivation för ämnet.  

 

6.5 Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra riktlinjer gällande forskning och etik som man 

bör följa vid forskning.  

 

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i undersökningen har själva rätt att 

bestämma över sitt deltagande och därmed lämna sitt samtycke. Detta kan i vissa fall 

vara problematiskt då det handlar om barn och ungdomar eller personer som inte har 

den kognitiva förmågan att ta beslutet själv. Vid barn under 15 år krävs vårdnadshavares 

samtycke utöver individens. Är personen 15 år eller äldre kan man bortse kravet på 
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vårdnadshavarnas samtycke. Då de anses mogna nog att ta egna beslut. Är 

undersökningen inte av känslig eller personlig karaktär kan samtycke hämtas från 

företrädare av undersökningsdeltagarna som till exempel rektor eller lärare (Ibid.). 

Därför riktade studien in sig mot elever som gick årskurs 2 på gymnasiet, för att försäkra 

oss om ålder och på så sätt underlätta datainsamlingen. Elever som går i årskurs två på 

gymnasiet är alltså över 15 år och kan därför själva välja att delta eller ej, 

vårdnadshavarnas godkännande behöver därför inte samlas in. Om det var någon som 

inte ville svara på en fråga eller överhuvudtaget inte vill delta var man tvungen att 

acceptera detta och fick varken tvinga eller övertala någon att ändra deras beslut. 

 

Informationskravet 

Vidare har deltagarna rätt till att veta vad undersökningen har för syfte. Detta är något 

som presenteras i bland annat det följebrev som kom i samband med enkäterna. Vidare 

var studiens författare med i den mån det gick vid insamlingen av data och förklarade 

bakgrund och syfte med studien (Ibid.). 

 

Konfidentialitetskravet 

I samband med detta fick deltagarna information om anonymitet och att ingen skulle 

kunna koppla vem som har svarat vad utan deras identiteter blev anonyma. Det nämndes 

även att de enda personerna som kommer behandla den data som samlades in var 

författarna för studien (Ibid.). 

 

Nyttjandekravet   

Till sist kommer nyttjandekravet, som menar på att den data som samlas in enbart ska 

användas i forskningssyfte. Detta är något som uppmanas och går i linje med 

konfidentialitetskravet och informationskravet som presenterades både i följebrevet och 

när presentationen av undersökningen gjordes inför deltagarna. Detta är en skyldighet 

att göra (Ibid.). 

 

6.6 Studiens reliabilitet & validitet 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt i undersökningen är det viktigt att 

undersökningen och insamlingen av data bygger på ett representativt urval av personer 

(Thurén, 2007). För att uppnå detta ville studien ha en bred grupp av elever som 



  

 

25 

 

besvarade enkäten. Därför försökte studien rikta in sig mot flera gymnasieskolor, flera 

klasser med olika lärare. Eleverna skulle gå årskurs 2 på valfri linje men läsa kursen 

Idrott och hälsa 1. På så vis försökte studien lyckas med att nå en bred grupp genom 

olika skolor, program och lärare samtidigt som alla läser den kursen som studien avser. 

Wenemark (2017) skriver även att en god förutsättning för att konstruera en enkät är att 

ta tidigare forskning i åtanke. Det ger kunskap om hur de har gått tillväga för att få fram 

resultat, eventuella instrument men även vad de inte har undersökt. På så sätt kan man 

konstruera frågor som är mer lämpade för sin egen studie och därmed skapa en högre 

validitet. Genom att ha använt inspiration och vägledning från diverse undersökningar 

och utgått från skolans egna styrdokument har frågor formulerats till enkäten som är 

direkt kopplade till studiens syfte (Redelius och Hay 2012; Smith & Parr, 2007; 

Skolinspektionen, 2012; Skolverket, 2011).   
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras empirin som har samlats in via enkäterna. I resultatet som 

presenteras i tabell 1 fick deltagarna svarade på en 5 gradig skala där 1 var lägst och 5 

högst. Detta har gjorts om i resultatet och där siffrorna bytts ut mot följande ”Stämmer 

inte alls”, Stämmer inte”, ”Stämmer delvis”, ”Stämmer”, ”Stämmer mycket väl”. 

   

7.1 Gymnasieelevernas föreställning av syftet och Skolverkets  

I tabell 1 presenteras deltagarnas svar angående deras uppfattning av ämnets syfte. Det 

som går att se i tabellen är, bland annat, att 69,5% svarade stämmer eller stämmer 

mycket väl att syftet med idrott och hälsa har att göra med “Kunskaper om betydelsen 

av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa”. Vidare 

svarade 67,4% av deltagarna att idrott och hälsa har ett syfte kopplat till ergonomi. 

Däremot menade 60,8% av deltagarna på att syftet med idrott och hälsa ska vara roligt 

samtidigt som man är fysisk aktiv.  

 

Samtidigt visade resultatet på att syftet med idrott och hälsa är att koppla det till sociala 

och kulturella frågor var något som deltagarna är tveksamma till eller ansåg inte har 

med ämnet att göra. 41,3 % av deltagarna ansåg att sociala och kulturella frågor endast 

delvis stämmer in i ämnets syfte och endast 6,5% ansåg att det stämmer mycket väl. På 

fråga 8 (F8) i enkäten som avser deltagarnas syn på ifall ämnet syfte är att ge förmågan 

att ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och sexualitet ställt till 

idrottsutövande svarade deltagarna överlagt ganska lågt. 15,2% svarade stämmer inte 

alls, 13% svarade stämmer inte och 39,1% svarade stämmer delvis. 67,1% svarade alltså 

överlagt lågt på denna fråga, se tabell 1. 
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Tabell 1. Tabell över elevernas förståelse av syftet.    

SVARSALTERNATIV 

F1 
N(%) 

F2 

N(%) 

F3 

N(%) 

F4 

N(%) 

F5 

N(%) 

F6 

N(%) 

F7 

N(%) 

F8 

N(%) 

F9 

N(%) 

F10 

N(%) 

STÄMMER INTE ALLS 0(0) 2(4,3) 1(2,2) 2(4,3) 2(4,3) 1(2,2) 1(2,2) 7(15,2) 18(39,1) 4(8,7) 

STÄMMER INTE 5(10,9) 3(6,5) 4(8,7) 6(13) 6(13) 9(19,6) 6(13) 6(13) 13(28,3)  4(8,7) 

STÄMMER DELVIS 14(30,4) 13(28,3) 9(19,6) 15(32,6) 16(34,8) 19(41,3) 11(23,9) 18(39,1) 8(17,4) 7(15,2) 

STÄMMER 21(45,7) 20(43,5) 18(39,1) 18(39,1) 15(32,6) 14(30,4) 18(39,1) 13(28,3) 5(10,9) 16(34,8) 

STÄMMER MYCKET VÄL 6(13) 8(17,4) 14(30,4) 5(10,9) 7(13,2) 3(6,5) 10(21,7) 2(4,3) 2(4,3) 15(32,6) 

Beteckning: N = Antal svar; % = procent av svaren. 

F1 = Syftet är att ni ska lära er ta hand om er egen träning? 

F2 = Syftet är att ni ska lära er att anpassa rörelser och material efter miljö och aktivitet? 

F3 = Syftet är att ni ska lära er hur hälsa och kropp påverkas av aktiviteter och hur naturen kan fungera som en källa till vä lmående? 

F4 = Syftet är att ni ska vara fysiskt aktiva och svettas? 

F5 = Syftet är att ni ska lära er hantera nödsituationer som kan uppstå i samband med träning men även i andra fall?  

F6 = Syftet är att ni ska lära er om sociala och kulturella frågor som behandlar träning och friluftsliv?  

F7 = Syftet är att ni ska ha roligt samtidigt som ni får träning och motion?  

F8 = Syftet är att ni ska utveckla förmåga att ta ställning till frågor som berör könsmönster, jämställdhet och sexualitet i förhålland e till 

idrottsutövande? 

F9 = Syftet går ut på att tävla mot varandra i olika former? 

F10 = Syftet är ni ska lära er hur man anpassar kroppen och dess hållning i olika vardagssituationer? T.ex; hur man ska sitta,  hur man ska 

lyfta upp saker, vilken höjd skrivbordet ska vara på i förhållande till kroppen, osv...  

 

7.2 Elevernas motivation och bakgrund 

Studiens deltagare är olika aktiva när det kommer till deras aktiviteter i föreningsidrott 

utanför skolan. 58,7% av deltagarna har angett att det vid studiens tillfälle var aktiva i 

någon form av föreningsidrott. 39,1% angav att de har varit aktiva men inte längre är 

och endast 2,2% säger att de aldrig varit aktiva. Genom att slå samman gruppen som 

aldrig varit aktiva med gruppen som har varit aktiva får man fram 41,3% som inte var 

aktiva i någon form av föreningsidrott vid studiens genomförande. 
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Diagram 1. 

 

 

Vid frågan om hur motiverade deltagarna var till ämnet idrott och hälsa på en skala 1–

5 svarade 34,8% 5 på skalan och 23,9% 4 på skalan. Svaren 4 (motiverad) och 5 (hög 

motivation) anses som god motivation till ämnet, slås dessa svar ihop är det 58,7% som 

anses sig ha god motivation. Det var 13% av deltagarna som svarade 1 (ingen 

motivation) och 2 (låg motivation) på skalan anses ha dålig motivation. 28,3% av 

deltagarna svarade 3 (delvis motiverad) och anses därför ha en medelhög motivation 

(Se bilaga 2, ämnesmotivation). 62,9% av deltagarna som hade god motivation till 

ämnet var aktiva i en föreningsidrott jämfört mot de 37,9% som inte var aktiva i 

föreningsidrott. 

 

Studiens andra frågeställning syftar till att besvara vad som motiverar deltagarna i ämnet 

och hur detta kan ställas mot Skolverkets syfte. I diagram 2 redovisas deltagarnas svar 

på vad som motiverar dem i ämnet.  Deltagarna kunde välja att kryssa i flera alternativ 

på denna frågan och det som till störst del motiverar eleverna är att röra på sig, ha roligt 

och betyg. Deltagarna ansåg att lära sig nya kunskaper och att tävla också är 

motiverande faktorer men inte alls i samma utsträckning. Det som tydligt går hand i 

hand med Skolverkets syfte är att röra på sig och lära sig nya kunskaper. Betyg är inte 

något som Skolverket skriver ut i sitt syfte men som ändå är en del av ämnet. Ämnet 

ska ge eleverna ett intresse för rörelse och fysisk aktivitet och på så vis kan ha roligt 

passa in i denna kategorin. 
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Diagram 2. 

Deskriptiva data över variabler som motiverar gymnasieelever i idrott och hälsa 

 

Utöver vad som motiverar eleverna i idrott och hälsa så fann studien ett resultat som 

menar på att strax över 50% av deltagarna blir mer motiverade av att få syftet förklarat 

inför varje lektion och/eller område, se bilaga 2. 

 

7.3 Övriga fynd 

Övriga resultat som studien fann, som anses intressanta att presentera, är när under 

kursens gång som lärare presenterar syftet med idrott och hälsa. Där menade 54,3% av 

deltagarna att lärare gör det i början på nytt arbetsområde/tema, 28,3% svarade i början 

på kursen och 10,9% menade på att lärare förmedlade syftet inför varje lektion, se 

diagram 2. 

 

Diagram 2. 
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Vidare fick deltagarna svara på om det fanns ett annat syfte med idrott och hälsa som 

inte togs upp i enkäten. Flera elever lyfte fram exempel som kan klassificeras som 

hälsofrämjande, “att det ska inspirera ungdommar att fortsätta röra på sig”, 

“förebygga sjukdomar och övervikt, generellt psykiskt välmående”. Flera elever tolkade 

även frågan på ett sådant sätt där de besvarade den utifrån vad ämnets syfte borde vara. 

Exempel på detta var “Att vi ska röra på oss mer och ha mindre teori” och 

“Idrottsglädje, mer fokus på aktivitet än annt”.  
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8. Diskussion & Analys 

Här kommer studiens resultat att diskuteras och analyseras utifrån den tidigare forskning 

och det teoretiska ramverket. Studien fann flera intressanta resultat, bland annat, att 

eleverna har överlag en bra förståelse av ämnets syfte utifrån de frågor som studien har 

ställt. Dock anser många elever att ämnet inte har ett syfte som berör sociala och 

kulturella frågor. Vidare upplever elever en högre motivation till ämnet när de vet syftet 

med lektionerna.  

 

8.1 Gymnasieelevernas föreställning av ämnets syfte gentemot Skolverkets 

 

Totalt svarade 63,1% av eleverna inte alls, inte eller endast delvis på frågan angående 

hur väl ämnets syfte handlar om ”frågor som ska behandlar det sociala och kulturella 

kopplat till träning och friluftsliv”. En ännu högre andel, 67,3% ansåg att ämnets syfte 

inte var att ”utveckla en förmåga att ta ställning till könsmönster, jämställdhet och 

sexualitet kopplat till idrottsutövande”. Just dessa två frågor är de som sticker ut ur 

mängden, sett till vad eleverna svarade på de frågor som var kopplade till ämnets syfte.  

 

Utifrån den didaktiska triangeln och teori kring didaktik så går detta att koppla till ett 

bristfälligt didaktiskt arbete hos lärarna. Som lärare gäller det att man kan skapa 

sammanhang mellan kunskap, styrdokument och elevernas erfarenhet med ämnet och 

det gällande arbetsområde. Detta är något som Tolgfors (2017) understryker, i det 

didaktiska arbetet, för att kunna motivera och fullfölja Skolverkets ämnes- och läroplan. 

Utifrån den didaktiska triangeln är detta något som går att koppla till förhållandet mellan 

lärare och innehåll. Det handlar om en förmåga hos läraren att reflektera och planera 

hur och på vilket sätt man ska implementera styrdokumenten i undervisningen, så den 

kan uppnå ämnets syfte. På så sätt skapar man en helhetsbild över ämnet och dess 

betydelse (Wahlström, 2016). Nästa steg i detta är förhållandet mellan lärare och eleven.  

 

Genom att förklara och redovisa detta för eleverna skapar man ett sammanhang för dem, 

hur de olika trådarna hänger ihop med varandra (Håkansson & Sundberg, 2012). Att 

den pedagogiska förmågan hos läraren är tillräckligt god så relationen mellan lärare – 

elev utvecklas. Tar man då detta i åtanke och kopplar till Hassmén m.fl. (2003) teori om 

meningsbaserad kunskapsrepresentation så är dessa delar väsentliga för att skapa en 
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förståelse och meningsfullhet hos elever i samband med den undervisning som de blir 

bemötta utav. Detta i sin tur är en väsentlig del i den didaktiska triangeln utifrån att 

förbättra och vidga elevernas erfarenhet till ämnet och deras relation till ämnets innehåll 

(Wahlström, 2016). Genom att koppla de traditionella aktiviteterna som sker på 

lektionerna till kultur, samhälle och normer finns en större chans att man kan uppnå 

detta. På så sätt kommer undervisningen svara mer mot Skolverkets syfte för ämnet och 

luta sig mer mot en vetenskapsbaserad undervisning (Wahlström, 2016; Skolverket, 

2011).     

 

Det kan också vara så att fakta och teori ibland krockar med lärare och elevers 

föreställning av syftet med ämnet. Enligt föreliggande studien svarade 60,8% att syftet 

är att vara fysiskt aktiv och ha roligt. Deltagarna har här delvis rätt, Skolverket (2011) 

skriver att ämnet ska vara av fysisk karaktär och att undervisningen ska ge eleverna ett 

intresse för rörelse och aktivitet. Det får dock inte bli ämnets enda syfte och det får inte 

bli så att eleverna tror att det är det enda eller det viktigaste syftet då det kan påverka 

övriga syften och få dem att framstå som mindre viktiga. Däremot menar 

skolinspektionen (2018) och Ekberg (2014) på att olika former av idrotter, lekar och 

aktiviteter tar upp den största delen av undervisningen i idrott och hälsa. Detta är något 

som kan vara problematiskt både för ämnet i sig men även elevernas föreställning av 

ämnets syfte. På grund av att ämnet har gått igenom olika perioder i skolsystemet, från 

ett praktiskt utövande ämne till ett kunskapsämne, så ska fokus ligga på att utveckla 

förmågor och kunskaper, inte att enbart röra på sig och ha roligt (Annerstedt, 2001; 

Larsson, 2016). Det blir viktigt att man binder samman det praktiska med teori och 

forskning utifrån fler perspektiv, inte enbart teorier kopplat till fysiologi. Det handlar 

även att man väver in kulturella- och sociala frågor som berör könsmönster, normer och 

så vidare (Larsson, 2016). Genom att väva in andra frågor och perspektiv utöver de 

fysiska aktiviteterna samt belysa detta i ett sammanhang med en tydlig struktur, från 

början till slut samt koppla det till ämnesplanen ökar chansen att den följs. På så sätt har 

man en mer välmotiverad undervisningen som grundar sig på skolans styrdokument 

(Tolgfors, 2017).  

 

Vidare går resultatet lite i samma spår som Smith och Parr (2007) då resultatet visar på 

att många elever anser att syftet är att vara fysiskt aktiva och svettas samt att många 

deltagare ansåg att syftet var att ha roligt samtidigt som man får träning och motion (Se 
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tabell 1). Att många av eleverna anser att detta är syftet går förmodligen att koppla till 

det som Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) skriver om att lärare brister i 

förmågan att förmedla syftet eller att lärarna inte har något tydligt syfte med 

undervisningen. Om läraren brister i förmedling av syftet blir det förmodligen också 

svårt för eleverna att få en tydlig bild av syftet med undervisningen och ämnet. Därför 

blir det inte så konstigt att eleverna har svårt att sätta ord på vad som anses som viktig 

kunskap när de märker ett samband mellan engagemang på lektionerna och goda betyg, 

på så vis blir syftet otydligt (Redelius och Hay, 2012). 

 

8.2 Gymnasieelevers motivation till Idrott och hälsa i förhållande till ämnets syfte 

 

Tar man en närmre blick på motivation och vad som motiverar eleverna i ämnet idrott 

och hälsa går det att se 58,7% (Se bilaga 2) anser sig vara motiverade till ämnet och att 

det som till störst del motiverar deltagarna är att röra på sig, ha roligt och betyg (Se 

diagram 1). Att ha roligt är något som lärare använder sig av för att motivera eleverna 

till undervisningen och för att hålla dem aktiva under lektionen (Åström, 2012). Detta 

går att koppla till Ryan och Deci (2000) teori kring motivation och mer specifikt, inre 

motivation. Att ha roligt är en inre motivationsfaktor som är en genuin inre känsla hos 

människan. Genom att främja de roliga aktiviteterna och det som är roligt i ämnet så 

kommer eleverna främst uppleva känslor som autonomi och relation. Detta är på grund 

utav när människan upplever lycka och glädje stärks det psykologiska behovet av 

självförverkligande samt i dessa stunder binder man samman relation till andra personer 

som delar samma upplevelser. Därför är att ha roligt på lektionerna en eftertraktad och 

motiverande del hos eleverna när det kommer till ämnet idrott och hälsa. Ställer man 

detta mot ämnesplanen kan detta vara en viktig del för lärare att uppnå, om man ser till 

syftesbeskrivningen om att ge eleverna ett intresse för rörelse och hälsa kopplat till en 

livslång lust att lära. Utifrån motivationsteorin är då att ha roligt en viktig del i detta. 

Vidare går det att diskutera till vilken grad en lärare ska främja rolighetsfaktorn kontra 

att lära sig nya kunskaper och förmågor, eller hur och på vilket sätt det går att kombinera 

dessa för att motivera eleverna så mycket som möjligt. För om vi utgår utifrån Deci och 

Ryans (2000) teori så behöver eleverna även bli stimulerade på en kompetens-nivå.  
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Å andra sidan skapar detta inte en fullständig tillfredställelse, om man utgår utifrån de 

tre psykologiska behoven som Deci och Ryan (2000) redogör för. Bara för att en elev 

känner glädje och på så sätt upplever goda relationer och autonomi betyder inte detta att 

de blir stimulerade på en kompetens-nivå 

 

Att lära sig nya kunskaper (Se diagram 1) är också något som motiverar deltagarna men 

inte alls i samma utsträckning som de övriga exemplen som lyfts fram. Samtidigt är att 

lära sig nya kunskaper det som går bäst i hand med ämnets syfte och de styrdokument 

som finns. Ser vi även till Self-Determination Theory är detta även en väsentlig del i att 

uppleva motivation och självförverkligande. På grund utav att när den hela svenska 

skolan fick en ny läroplan och ämnesplaner fick alla lärare i uppdrag att fokusera på att 

utveckla förmågor hos eleverna. Ett fokus som ska ligga på individnivå där eleven ska 

få tid och möjlighet att utveckla förmågor under kursens gång som i slutet av varje kurs 

ska bedömas (Skolverket, 2011). Utifrån Deci och Ryan (2000) är detta ett perfekt steg 

mot att få eleverna att nå sin potential och sin självförvekligand. Att ha fokus på att 

utveckla sina egna förmågor i ämnet bidrar detta väldigt mycket till att uppleva 

kompetens. Vidare att detta ska ske på en individnivå så bidrar det till autonomi, 

eleverna får möjlighet att utvecklas och nå mål på egen hand som på så vis tillfredsställer 

känslan av självständighet. Senare är det lärarens ansvar att anpassa kunskapsnivån och 

bygga goda relationer till varje individ men även eleverna emellan, vilket är det 

didaktiska arbetet som Wahlström (2016) redogör för. Denna idé och de riktlinjer som 

Skolverket har gett lärare från och med läroplanen 2011 går även att koppla till Hassmén 

m.fl. (2003) teori om motivationsklimat. Detta indikerar på att Skolverket vill ha ett mer 

processorienterat motivationsklimat där lärare främjar utvecklingen, resan och 

processen mot att utveckla nya förmågor och förbättra de förmågor som eleven redan 

besitter. Har man den didaktiska förmågan som lärare att främja detta, diskutera detta 

och göra det tydligt för eleverna, kan variabeln, att lära sig nya kunskaper, vara det som 

motiverar elever mest (Håkansson & Sundberg, 2012; Tolgfors, 2017; Deci & Ryan, 

2000). På grund utav att miljön är processorienterad och eleverna blir tillfredsställda av 

de tre psykologiska behoven som utgör Self-Determination Theory. Däremot går det 

inte att blunda för att skolan är uppbyggd kring yttre belöningssystem och kretsar kring 

en yttre motivationsfaktor som betyg. Betyg är enligt Deci och Ryan (2000) en yttre 

motivationsfaktor som grundar sig i att man gör något för ett visst utfall eller belöning 

som en annan person ger. Deltagarna i studien motiveras till stor grad av betyg, det är 
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delvis därför elever går på gymnasiet för att kunna delta i urvalsgrupper inför vidare 

studier eller arbeten efter gymnasiet.  

 

I föreliggande studie så visade även resultatet att majoriteten av lärare presenterar syftet 

antingen i början på kursen eller i början på varje nytt område/tema (82,6%). Detta kan 

vara problematiskt både för eleverna och läraren då 50% av deltagarna i studien menade 

på att de är mer motiverade när de vet syftet med varje lektion. Utifrån litteratur och 

forskning så finns det en stark koppling till motivation genom att förklara syftet med 

lektionerna. Därför kan det vara bra som lärare att gå igenom vad, hur och varför man 

har en lektion vilket Hassmén m.fl. (2003) samt Håkansson och Sundberg (2012) 

redogör för är en viktig del i undervisningen. På så sätt förmedlar man vilka kunskaper 

som ligger i fokus. Det skapar ett sammanhang som eleverna kan relatera till då Redelius 

m.fl. (2015) menar på att det ofta är otydligt vad eleverna ska lära sig i diverse 

aktiviteter.  

 

Något som denna studie kom fram till var att de elever som är delaktiga i någon form 

av föreningsidrott är i högre utsträckning mer motiverade till ämnet. Detta är något som 

går i linje med det Shen (2012) och Åström (2012) presenterar i sina studier. De skriver 

att elever som är deltar i aktiviteter eller föreningsidrott utanför skolan tenderar att ha 

en högre motivation till ämnet. Däremot finns det fler faktorer som påverkar elevernas 

motivation i ämnet, en av dem är förståelse av syftet. Föreliggande studie menar på att 

eleverna blir mer motiverade när dem vet ämnets syfte och detta är något som strax över 

50% av deltagarna svarade. Precis som Goudas, Dermizaki, Bagiatis (2000) menar på 

blir eleverna mer motiverade om de kan se syftet med undervisningen och om 

undervisningen leder till kunskap som eleverna finner relevant. För att lyckas nå denna 

motivationen hos eleverna blir det extra viktigt att läraren har ett tydligt syfte och 

faktiskt kan motivera detta. Därför gäller det att man som lärare tillhör den grupp av 

lärare som Quennerstedt och Öhman (2015) refererar till kategori tre, där läraren har 

syftet klart för sig som även förmedlar det till eleverna.  

 

Eleverna i studien motiverades till stor del av att röra på sig, ha roligt och att tävla. 

Studien har tidigare diskuterat hur detta kan ses som en del av ämnets syfte. Att lära sig 

nya kunskaper fick överlagt en låg svars frekvens på huruvida detta motiverade eleverna 

i studien. Ämnet som idag är ett kunskapsämne har ju som mål att ge eleverna 
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kunskaper. Kunskapen i ämnet ska någonstans leda till de fyra f:n (Larsson, 2016) och 

detta skulle man kunna beskriva som en kompetens. Även om en låg del av eleverna 

svarade att lära sig nya kunskaper är motiverade så menar faktiskt Ntoumanis (2001) att 

motivationen ökar hos eleverna om de upplever kompetens i ämnet. Vad detta beror på 

går att diskutera men utifrån motivationsteorin beror detta på att eleverna får sina 

psykologiska behov tillfredsställda, känner självständighet och glädje över att ha lyckats 

med något. Vilket bidrar till en inre motivation (Deci & Ryan, 2000). 

 

Skolinspektionen (2018) rapporterade om att undervisningen i idrott och hälsa präglas 

av tävling i olika slag. Detta är något som går att diskutera kring hur väl eller inte det är 

ett didaktiskt verktyg att använda sig av för att motivera eleverna. Enligt de resultat som 

föreliggande studie kom fram till svarade 25% att tävling är en motiverande del i 

undervisningen. Utifrån ett didaktiskt- och motivationsperspektiv kan man se att det 

finns en motivationskraft som bygger på ett resultatorienterat motivationsklimat, där 

yttre motivation och faktorer ligger i fokus. Genom att använda sig av tävling i sin 

undervisning kommer fokus ligga på prestation och inte på att lära sig nya förmågor. Då 

tävling inte är en del av Skolverkets syfte med ämnet samt något som enligt denna studie 

67,4% av deltagarna inte anser är en del av ämnets syfte så förekommer tävlingsmoment 

rätt frekvent i undervisningen enligt skolinspektionen (2018). Å andra sidan har idrott 

och hälsa ett syfte som har fokus på idrotter och lekar, där moment i dessa aktiviteter 

består av tävling så är det en väsentlig del att ha med i undervisningen men som lärare 

gäller det dock att rätt värderingar och syfte med tävlingsmomentet förklaras. Vilket 

faller tillbaka på lärarens didaktiska förmåga att skapa en situation som har fokus på att 

utveckla förmågor hos eleverna men använder tävlingsmoment som ett verktyg för att 

komma dit. För deltagarna i studien motiveras nämligen mer av att lära sig nya 

kunskaper än tävlingsmoment samt så ligger det mer i linje för Skolverkets syfte med 

ämnet samt deltagarnas föreställning av ämnet. 

 

8.3 Metoddiskussion  

Meningen med denna studie var att ta fram fakta om detta område, då det finns en 

upplevd kunskapslucka. Därför valdes en enkätundersökning, med fokus på kvantitet 

istället för en mer ingående djupanalys av fenomenet (Bell & Waters, 2016). 
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Studien har haft ett lågt antal deltagare som skapat en problematik gällande ett 

representativt urval. Genom att ha så pass få deltagare har den här studien inte 

tillräckligt mycket data för att göra utvecklade statistiska analyser och därmed 

problematik med att generalisera. För att detta skulle vara möjligt behöver man en 

urvalsgrupp som är mer varierad, exempelvis att deltagarna kommer från olika delar av 

Sverige. Å andra sidan menar Wenemark (2017) att man nödvändigtvis inte behöver ha 

en stor urvalsgrupp med väldigt många deltagare för att få signifikanta och reliabla 

resultat, så länge man har god precision på den urvalsgrupp man har valt. Med det sagt 

så finns det fortfarande brister i föreliggande studie när det kommer till antal deltagare. 

Anledningar bakom detta kan skilja sig allt från motivation hos deltagarna, att svara på 

enkäten, till att påminnelser från författarna inte var tillräckligt. Något som ska tilläggas 

här är att många skolor kontaktades i förfrågan om att komma ut och presentera enkäten 

för eventuella deltagare. Dock var det väldigt liten respons från lärare till detta, vilket 

resulterade i få deltagare till den här studien. På grund av den låga svarsfrekvensen så 

fanns det inte nog med data för att kunna dra några generella slutsatser på en större 

population.  

 

Metoder som har visat sig öka motivation till att besvara enkäter, är om man som 

forskare kommer ut till urvalsgruppen och presenterar studien samt enkäten. Wenemark 

(2017) skriver om detta och vikten av att kommunicera med eventuella deltagare, på så 

sätt kan man sätta en bra ton för studien, studien kan uppfattas som mer seriös och 

deltagarna får perspektiv på vad enkäten innebär. Vidare finns det möjlighet att svara 

på frågor som deltagarna har angående studien och skapa en form av relation som 

eventuellt kan öka svarsfrekvensen. Dock finns det fler faktorer som påverkar varför 

eller varför inte en person vill vara med i en undersökning, något som kommer behöva 

tas i åtanke vid nästa undersökning. 

 

Hur frågor konstrueras och formuleras är en viktig del när man skapar en enkät. Är 

frågorna dåligt utformade kommer man få dåligt resultat. Vidare gäller det att man 

anpassar språk och frågor till den urvalsgrupp man riktar in sig på (Wenemark, 2017). 

Genom att göra en pilotstudie och få konstruktiv kritik på enkäten för hur den är 

utformad och hur den uppfattas. Detta är en viktig del för att få ledtrådar till vad som är 

av intresse och vad som behövs ändras (Bell & Waters 2016). I föreliggande studie så 

utfördes en pilotstudie där information och förbättringar gjordes angående språket i 
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enkäten. Då gymnasieelever kan ha problematik med att förstå vad vissa begrepp i 

styrdokumenten betyder behövdes några ord bytas ut eller ändras för att skapa förståelse 

kring vissa påståenden. Genom pilotstudien gavs även en chans till att testa hur 

sammanställningen av data fungerade, om länken till enkäten fungerade och andra 

administrativa funktioner som man eventuellt inte hade reflekterat kring som kunde 

skapat problem när studien datainsamlingen skulle börjat (Wenemark, 2017; Bell & 

Waters, 2016).   

 

8.4 Framtida forskning  

Det behövs mer forskning kopplat till gymnasiet, speciellt i idrott och hälsa. Överlag 

är det många studier som riktar in sig mot hög- och mellanstadiet, de granskningar 

som utförs av skolinspektion riktar in sig mot samma grupp. Därför behövs fler studier 

mot gymnasieskolan då det är ett relativt outforskat område. Mer forskning om 

föräldrarnas föreställning om vad syftet med idrott och hälsa är eller bör vara och hur 

detta kan påverka barnens/ungdomarnas bild av ämnet skulle vara intressant och 

nyttigt för ämnet, dess lärare men även blivande lärare. Vad samhället i stort anser att 

syftet med ämnet ska vara. Hur förståelsen kring syftet skiljer sig mellan idrott och 

hälsa och andra ämnen. Annan forskning skulle kunna vara varför så hög andel elever 

inte anser att syftet med ämnet är lära sig om kulturella och sociala frågor samt frågor 

om kön och sexualitet. 

 

  



  

 

39 

 

9 Slutsats 

Denna studie har genom enkäter undersökt elever i årskurs 2 uppfattning av syftet i ämnet 

idrott och hälsa samtidigt som studien har tittat på vad som motiverar eleverna. Studien har 

haft en kvantitativ ansats och efter att samlat in data och tittat på denna så har studien använt 

sig av teorier kopplat till motivation samt didaktik. Teorier och tidigare forskning har ställts 

mot resultatet som sedan presenteras i arbetet. 

 

Vad kan man då dra för slutsats efter detta arbete? Elever har överlag en ganska bra koll på 

syftet i Idrott och hälsa 1 om man ställer deras svar mot Skolverkets styrdokument. Detta är 

en viktig del för både lärare och elever på så sätt det är en indikator på att läraren uppfyller 

sin arbetsuppgift samt att eleverna har fått sammanhanget förklarat för sig. Elever är överlag 

motiverade till ämnet men motiveras mer om de vet syftet med vad dem gör. Lärare i idrott 

och hälsa bör därför alltid ha ett tydligt syfte i åtanke vid lektioner och aktiviteter samt 

förmedla detta till eleverna. Det finns mycket att vinna både för elever och lärare om läraren 

är tydlig med att syftet inte enbart handlar om att röra på sig och ha roligt. Utan det att de 

också ska lära sig kunskaper i förhållande till aktiviteten i form av frågor som berör 

samhälle och kultur. Då betyg är något som motiverar elever i en stor utsträckning finns det 

nog mycket att vinna i om man som lärare lyckas komma ifrån denna form av yttre 

motivation utan istället försöker skapa ett processorienterat motivationsklimat. På så sätt 

kommer fokus ligga på att finna en inre motivation till att lära sig nya kunskaper där betyg 

kommer på köpet. Detta gäller förmodligen inte enbart idrott och hälsa utan skolan överlag. 
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Bilaga 2, Motivationsdata  
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