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Abstrakt 

Under hösten 2012 genomfördes en enkätundersökning med syfte att undersöka pojkars och 

flickors inställning och motivation till ämnet idrott och hälsa i olika åldrar. Syftet var även att 

undersöka inställning och motivation till ämnet idrott och hälsa hos elever som är fysiskt 

aktiva respektive inaktiva på fritiden. Totalt ingick 124 elever i årskurs 5, 7 och 9. Dessa 

valdes ut på två skolor i en kommun i södra Sverige. Enkäten bestod av både öppna och slutna 

frågor för att på så vis ge utrymme för elevernas tankar. Resultatet visade en övervägande 

positiv inställning samt inre motivation för ämnet idrott och hälsa. Elever i årskurs 5 och 7 

visade en något mer positiv inställning än elever i årskurs 9. Av resultatet framgick även en 

högre grad av yttre motivation hos elever i årskurs 9. Resultatet visade slutligen att det finns 

en tendens till samband mellan en positiv inställning samt en hög inre och yttre motivation. 
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1. Bakgrund 

Ämnet idrott och hälsa är ständigt omtalat utifrån flera aspekter. Larsson (2008) beskriver hur 

ämnet har genomgått en rad förändringar genom åren och i samband med läroplanen 1994 

förändrades även synen på den tidigare uppdelningen mellan så kallade kunskapsämnen och 

praktisk-estetiska ämnen. Enligt läroplanen skulle samtliga ämnen i stället syfta till att bidra 

med ett allsidigt lärande, det vill säga fakta om, färdighet i, förståelse för och förtrogenhet i 

specifika ämneskunskaper. Alla ämnen skulle därmed anses vara lika viktiga och lika mycket 

värda. Men enligt Ekberg (2009) förekommer denna uppdelning fortfarande och i många fall 

ses ämnet idrott och hälsa som ett praktiskt ämne av både lärare och elever. Larsson (2008) 

menar att det även råder tvivel om vilka kunskaper det är som lärs ut och eftersom många 

elever likställer undervisningen i idrott och hälsa med den idrott de utövar på fritiden, blir 

lektionen ofta ett tillfälle där man får tillfälle att röra på sig, komma bort från de ”vanliga” 

ämnena för en stund, koppla av och slippa tänka. Detta leder i sin tur till att det kan vara svårt 

att motivera för eleverna varför de ska delta i undervisningen, om de inte anser att ämnet är 

lika viktigt som de andra ämnena. 

Enligt rapporter från Ericsson m.fl. (2003) och Skolinspektionen (2012) är ämnet idrott och 

hälsa populärt bland eleverna. Under vår tid som lärarstudenter har även vi upplevt att ämnet 

är uppskattat av många elever, samtidigt som vi har uppmärksammat att det finns en andel 

elever som väljer att inte delta i undervisningen av olika skäl. Det som är intressant med detta 

är att det oftast är äldre elever som inte deltar. Vi upplever alltså att det är vanligare att elever 

på högstadiet inte deltar i undervisningen jämfört med elever på låg- och mellanstadiet. Detta 

har även uppmärksammats i tidigare rapporter, däribland en utvärdering från Skolverket 

(2005) som visade att det är en mycket större andel elever som inte deltar i undervisningen i 

årskurs 9 än i årskurs 6. Förutom att positiviteten till ämnet idrott och hälsa verkar minska 

med ökad ålder är det också vanligt att det är flickor som har en negativ inställning till ämnet 

och som ofta anger att de inte lär sig något på lektionen (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 

2008).  

Ett övergripande mål i kursplanen för ämnet idrott och hälsa är att skapa förutsättningar för en 

hälsosam livsstil och ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Skolverket 2011). För att 

möjliggöra att eleverna upprätthåller ett sådant intresse krävs i sin tur att de har en inre 

drivkraft, det vill säga motivation att nå självuppställda mål. Men upplever verkligen elever 

en sådan motivation för ämnet idrott och hälsa? Som blivande lärare i idrott och hälsa anser vi 



2 

 

att det finns många fördelar med att veta hur eleverna förhåller sig till ämnet. Frånvaro och 

negativ inställning till ämnet idrott och hälsa kan inte enbart lösas med att ämnet får fler 

timmar utan problemet måste i stället angripas utifrån ett elevperspektiv. Det vi således 

önskar få ut av studien är en ökad medvetenhet om elevers inställning till ämnet idrott och 

hälsa samt vad det är som motiverar dem att delta i undervisningen.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka pojkars och flickors inställning och motivation till ämnet idrott och 

hälsa i årskurs 5, 7 och 9. Syftet är även att undersöka inställning och motivation hos elever 

som är fysiskt aktiva respektive inaktiva på fritiden. 

 Vilken inställning har pojkar och flickor i årskurs 5, 7 och 9 till ämnet idrott och hälsa?  

 Hur motiverade är pojkar och flickor i årskurs 5, 7 och 9 att delta i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilken inställning och motivation till ämnet idrott och hälsa har de elever som är fysiskt 

aktiva på fritiden respektive de som är fysiskt inaktiva på fritiden?  

 Finns det någon tendens till samband mellan motivation och inställning till ämnet idrott 

och hälsa? 

1.2. Begreppsförklaring 

Med begreppet motivation utgår vi ifrån Nationalencyklopedins förklaring som säger att 

motivation är en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål” (NE 2012-11-28). Begreppet deltagande syftar till att 

individen är fysiskt närvarande och deltar i aktiviteterna på lektionen. Slutligen används 

begreppet fysisk aktivitet, vilket innebär all form av rörelse som ger ökad energiförbrukning.  

1.3. Teoretisk utgångspunkt 

I studien tar vi utgångspunkt i teorin om självbestämmande för att bestämma graden av 

motivation hos eleverna. Teorin är utformad 1985 av Deci och Ryan, som båda är professorer 

i Psykologi vid Rochester universitet i New York, USA.  
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

I följande kapitel beskrivs ämnet idrott och hälsa ur ett elevperspektiv samt ur ett 

könsperspektiv där fokus ligger på elevernas inställning och motivation. Vi diskuterar 

därefter motivation utifrån teorin om självbestämmande samt beskriver centrala begrepp.  

2.1. Skolämnet idrott och hälsa 

2.1.1. Vad säger styrdokumenten? 

Skolans verksamhet har som övergripande kunskapsmål att ”[…] ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Skolverket 2011:14). Lgr11 tar även upp att 

läraren ska arbeta medvetet för att flickor och pojkar har ett lika stort inflytande och utrymme 

samt att eleverna får vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Läraren ska även ta 

hänsyn till varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov samt stärka elevens vilja att lära 

och tillit till den egna förmågan. Detta betyder i sin tur att ämnet ska motivera elever till 

rörelse och till att delta i undervisningen, både de som är fysiskt aktiva på fritiden men även 

de som är inaktiva. Vidare står det i kursplanen för ämnet idrott och hälsa att ”Fysiska 

aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva 

upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 

fysiskt aktiva senare i livet” (2011:51). Undervisningen i idrott och hälsa syftar därmed till att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva och även utveckla 

kunskaper om vad det är som påverkar vår fysiska förmåga och hur vi kan påverka vår hälsa i 

ett långsiktigt perspektiv. 

2.1.2. Elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa 

Under 2010 gjorde Skolinspektionen ca 300 oanmälda besök på lektioner i ämnet idrott och 

hälsa runt om i landet. Uppdraget var att granska skolans verksamhet och hur undervisningen 

bedrivs, för att i framtiden kunna arbeta för att stärka elevernas rätt till likvärdig utbildning. 

Rapporten visade att det var vanligt med frånvaro, vid endast vart fjärde besök deltog samtliga 

elever i undervisningen och i snitt var en femtedel av eleverna frånvarande. Även andelen 

som var befriande från att delta i undervisningen samt var närvarade utan att delta var oväntat 

hög (Skolinspektionen 2010). 

I sin studie skriver Larsson (2003) om elever som inte deltar i undervisningen i ämnet Idrott 

och hälsa A på gymnasiet. Undersökningen visade att 25 % av 1068 elever inte deltog i så 
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mycket som 70 % av lektionerna. Orsaker till frånvaro kunde till exempel vara medicinska 

skäl, grupptryck, dåligt självförtroende och kroppsuppfattning, lathet samt andra problem 

utanför undervisningen. I likhet med Larssons studie visar Skolverkets utvärdering (2005) att 

frånvaron uppskattas vara ett större problem bland skolledarna på gymnasiet än bland 

skolledarna i grundskolan. Utvärderingen visade även att det endast är 7 % av 452 elever i 

årskurs 6 som anger att de inte deltar på lektionerna i idrott och hälsa, jämfört med 14 % av 

494 tillfrågade elever i årskurs 9 och på gymnasiet.  

Larsson (2003) påpekar att idrott och hälsa är ett ämne som kräver mycket mer av eleverna än 

andra ämnen i skolan eftersom moment som hör till undervisningen i flera fall kan vara 

ansträngande. Detta kan till exempel yttra sig innan och efter lektionen i form av 

omklädningssituationen. Att ha tillgång till idrottskläder och utrustning samt byta om bland 

andra kan vara krävande för många elever och eftersom fokus till stor del ligger på det fysiska 

kunnandet och den kroppsliga exponeringen, kan detta i sin tur leda till en känsla av utsatthet.  

2.1.3. Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa 

Ekberg (2009) menar att ämnet idrott och hälsa har låg status i förhållande till andra ämnen i 

skolan. Detta på grund av att det finns skilda föreställningar om vad ämnet idrott och hälsa 

ska syfta till. Flertalet elever förknippar undervisningen i idrott och hälsa med den idrott de 

utövar på fritiden och att de själva får välja lektionsinnehåll. Larsson (2008) menar även att 

eleverna ofta har svårt att uttrycka vad det är de lär sig i undervisningen och en vanlig 

uppfattning blir därmed att idrott och hälsa inte är ett kunskapsämne och inte lika viktigt som 

de andra ämnena i skolan.  

Att ämnet idrott och hälsa är uppskattat av många elever konstateras i Skolverkets rapport 

(2005). Av 452 tillfrågade elever i årskurs 6 angav 87 % att de tycker ämnet är intressant. 

Däremot var andelen positiva i årskurs 9 något mindre, men fortfarande hög i jämförelse med 

övriga ämnen. Även senare studier har påvisat att den positiva inställningen till ämnet idrott 

och hälsa minskar i samband med ökad ålder (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008). Detta 

kan ha ett samband med det faktum att andelen föreningsaktiva ungdomar sjunker mellan 

årskurs 6 och 9 och att det i stället blir vanligt med individuella idrotter och gymträning 

(Thedin Jakobsson & Engström 2008).  

Skolinspektionen (2010) uttrycker att det ofta dras paralleller mellan ämnet idrott och hälsa 

och föreningsidrotten. Det framkommer att undervisningens innehåll till störst del influeras av 

bollsporter vilket i sin tur ses som en förmån för de elever som redan är föreningsaktiva i 
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någon form av bollsport på fritiden. I NU-03 (Skolverket 2005) visade det sig att de elever 

som hade negativ inställning till ämnet i regel var de som var fysiskt inaktiva på fritiden och 

att det fanns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och ett bra betyg i ämnet 

idrott och hälsa. De elever som var aktiva i någon föreningsidrott på fritiden var alltså även de 

som i stort sätt var positivt inställda till ämnet idrott och hälsa.  

Lundvall (2004) har tagit del av internationell forskning om vad det är som lockar samt stöter 

bort elever från att delta i undervisningen. Dessa studier som har gjorts på elever i olika åldrar 

har visat att de som tycker om tävlingar och lagsporter även är positiva till ämnet idrott och 

hälsa samt att de som är negativa till ämnet inte tycker om och frustreras över lagarbete och 

tävlingar. Redelius (2009) lyfter en viktig aspekt i detta sammanhang och menar att om till 

exempel dans hade haft lika stort utrymme i undervisningen som bollsporter har idag, är det 

inte säkert att samma elever hade varit lika positivt inställda till ämnet. När undervisningen 

anpassas för att passa vissa elever kan det, enligt Larsson (2008), uppstå dilemman eftersom 

den sker på bekostnad av elever som inte har samma fysiska förmåga. Det handlar alltså om 

att utforma undervisningen på ett mer varierat sätt för att på så vis även stimulera de elever 

som inte är aktiva på fritiden.  

2.1.4. Idrott och hälsa ur ett könsperspektiv 

I flera undersökningar har det påpekats att intresset för ämnet idrott och hälsa ofta är högre 

hos pojkar än flickor (Eriksson m.fl. 2003, Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008, 

Skolverket 2005). Vad de har kommit fram till är att det skiljer sig markant mellan pojkar och 

flickor i deras åsikter om ämnet. En stor andel pojkar tycker att ämnet är roligt och lärorikt 

medan flickorna i större utsträckning känner sig dåliga, otrygga och klumpiga. Ämnet idrott 

och hälsa är för övrigt det enda ämnet i grundskolan där flickornas betyg är betydligt sämre än 

pojkarnas. Detta, menar Lundvall och Meckbach (2008), kan bero på att undervisningen i 

större utsträckning gynnar pojkar på grund av inriktningen mot tävlingsidrott och bollsporter 

som, till största del, pojkar utövar på fritiden. Redelius (2004a) betonar att det är viktigt att 

vara medveten om att pojkar respektive flickor inte är homogena grupper. Författaren menar 

därmed att positivt inställda flickor visar en större likhet med positivt inställda pojkar än med 

negativt inställda flickor vilket alltså innebär att det ofta finns en större variation inom könen 

än mellan könen.  

Det som framgår av Skolverkets rapport (2010) är att bollsport verkar vara den aktivitet som 

dominerar på lektionerna i idrott och hälsa. Närmare var tredje elev uppger att de har bollsport 
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varje vecka och drygt hälften av eleverna menar att bollspel, bollekar, racketspel, 

styrketräning, redskapsgymnastik och friidrott förekommer i stort sett varje vecka. Detta 

framhäver tydligt bollspelets dominans i ämnet. En stor del av eleverna uppger att de i mycket 

sällsynta fall eller aldrig får uppleva aktiviteter som dans, aerobics och motionsgymnastik, 

simning, orientering och skridskoåkning. Detta innebär att elevernas upplevelse av ämnet 

idrott och hälsa är av högst varierande karaktär. Den dominans av bollaktiviteter som 

förekommer i undervisningen slår hårt mot intentionen om en jämställd idrott- och 

hälsaundervisning (Skolverket 2010).  Det innehåll som genomsyrar undervisningen kan 

således få negativa effekter för det jämställdhetsarbete som skall genomsyra skolans alla 

ämnen (Skolverket 2011).  

Enligt Redelius (2004a) är valet av innehåll i form av aktiviteter och arbetsformer i 

undervisningen en viktig faktor som bidrar till att skapa de könsmässiga skillnader som 

existerar i ämnet. Det finns följaktligen ett tydligt samband mellan de aktiviteter och 

arbetsformer som genomsyrar undervisningen och de föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt.  

2.3. Motivation 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder att röra sig och 

beskrivs som en samverkan mellan en inre drivkraft och måluppfyllelse (Jenner 2004). 

Motivation ses därmed som en process där prestationen påverkas av ett flertal yttre och inre 

faktorer och enligt Hassmén, Hassmén och Plate (2003) påverkas denna prestation på olika 

sätt beroende på om motivationen är yttre eller inre. En elev med inre motivation drivs av en 

inre tillfredsställelse och känner ofta glädje till att delta och lära sig något nytt, medan en yttre 

motiverad elev som drivs av yttre belöningar eller bestraffningar, i högre grad känner sig 

pressad och tvungen att delta av olika skäl. En amotiverad elev upplever däremot ingen 

mening med aktiviteten och saknar således helt motivation för att delta. Men Deci och Ryan 

(2000) menar att begreppet motivation är svårdefinierat, inte minst på grund av den 

omfattande forskningen som sker inom både psykologin och pedagogiken. Eftersom individer 

har olika grad och typ av motivation, finns det inte heller ett enhetligt begrepp som kan 

sammanfatta vad motivation är. 

2.3.1. Motivationsteori i den aktuella studien 

Det finns otaliga mängder av teorier om motivation och motivationsprocesser, men eftersom 

vår studie bygger på teorin om självbestämmande är det även den vi kommer att förklara mer 
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ingående. Denna teori har en lång historia av beprövad erfarenhet inom framför allt 

idrottspsykologin och pedagogiken. Till skillnad från andra motivationsteorier som fokuserar 

på individens totala mängd motivation, syftar denna teori till att särskilja olika typer av 

motivation utifrån bakomliggande orsaker och mål som ligger till grund för agerandet. Att 

förstå de olika typerna av motivation sägs i sin tur ha betydelse för att förstå individers 

prestation, psykologiska processer och välmående (Deci & Ryan 2000).  

Teorin om självbestämmande som beskrivs nedan är relevant för den aktuella studien 

eftersom syftet är att undersöka vilket typ av motivation som förekommer bland elever i olika 

åldrar. Eftersom denna teori är omfattande, är det en något förenklad modell som beskrivs och 

det är främst de centrala begreppen inre motivation, yttre motivation och amotivation samt 

självbestämmande som är viktiga utgångspunkter. 

2.3.2. Teorin om självbestämmande 

 

When self-determined, people experience a sense of freedom to do what is interesting, 

personally important, and vitalizing (Deci & Ryan 2012) 

Teorin om självbestämmande (eng. self-determination theory, SDT) innebär att varje individ 

har ett medfött grundläggande behov av autonomi, kompetens och samhörighet (se figur 2.1) 

som i sin tur påverkar motivationstyp samt graden av självbestämmande (Deci & Ryan 2000). 

Ett behov av autonomi innebär att individen har ett behov av självstyrning och det fria valet. 

Behovet av kompetens betyder en individs strävan efter fler och djupare kunskaper inom ett 

visst område. Till sist innebär behovet av samhörighet att en individ har möjlighet att relatera 

till personer i sin omgivning. Dessa behov innebär i stora drag att individen har mer eller 

mindre kontroll över en situation, vilket medför olika grad av motivation. Motivationen hos 

en individ och den handling som följer sker därmed i ett socialt sammanhang där dessa 

psykologiska behov ligger som grund (Deci & Ryan 2000).  

SDT förklaras med tre centrala motivationstyper, inre motivation, yttre motivation och 

amotivation. Att ha en inre motivation för något innebär att en handling utförs på grund av att 

det finns ett innerligt intresse och lust hos individen, drivkraften ligger alltså i den inre 

tillfredsställelsen och inte i form av yttre belöningar eller bestraffningar. En yttre motivation 

betyder i sin tur att en handling utförs eftersom det finns yttre faktorer som påverkar och 

dessa faktorer kan både vara belönande eller bestraffande. I en undervisningssituation kan en 

yttre faktor vara betyg eller för att undvika besvikelse hos omgivningen. Till sist innebär 
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amotivation att det inte finns något intresse för att utföra en handling och individen finner 

därmed inget värde i att delta (Deci & Ryan 2000). I SDT finner vi amotivation och inre 

motivation i två ytterlägen med olika typer av yttre motivation mellan dem (se figur 2.1). 

Dessa typer av yttre motivation innebär i sin tur olika grad av självbestämmande. Yttre 

motivation med låg grad av självbestämmande innefattar den externa (yttre) regleringen, 

vilket innebär att individen utför en handling enbart på grund av yttre faktorer som belönar 

eller bestraffar. Den introjicerade regleringen innebär att en individ utför en handling för att 

få beröm eller för att undvika skuldkänslor och ångest. Yttre motivation med en viss grad av 

självbestämmande är identifierad reglering, som innebär att individen har accepterat 

situationen eftersom det leder till att ett annat personligt mål uppnås. (Deci & Ryan 2000).   

 

 

Figur 2.1. Self-determination theory (egen översättning, Ryan & Deci 2000) 

Motivation ses som en trappa där målet är inre motivation och hög grad av  

självbestämmande. 

 

Men en individs handling styrs inte enbart av inre och yttre faktorer utan dessa bildar i stället 

en sammanhängande skala av olika motivationstyper som skiljer sig åt i grader av 

självbestämmande (Deci & Ryan 2000). Tidigare forskning av Ntoumanis (2001) har visat att 

inre och yttre motivation till en aktivitet leder till olika upplevelser, bland annat att de inre 

motiverade eleverna i större utsträckning upplever en känsla av kontroll än vad de yttre 
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motiverade eleverna gör. Ju mer kontroll en individ känner i en specifik situation, desto högre 

är även sannolikheten att individens motivation påverkas positivt i ett långsiktigt perspektiv. 

Däremot är det inte fastställt att en individ har en viss typ av motivation i en specifik 

situation. I SDT beskrivs hur en internalisering kan ske då extern reglering omvandlas till inre 

motivation, det vill säga att det sker en motivationsprocess där yttre motivation utvecklas till 

inre motivation. Denna process kan avbildas i en trappa (se figur 2.1) men det betyder inte att 

en individ måste gå alla trappsteg i internaliseringsprocessen upp till den inre motivationen. 

En viktig faktor för internaliseringsprocessen är dock att de grundläggande behoven är 

uppfyllda, det vill säga kompetens-, autonomi- och samhörighetsbehovet (Deci & Ryan 

2000).  

2.3.3. Motivation till ämnet idrott och hälsa 

 

Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, 1991), when applied to the 

realm of education, is concerned primarily with promoting in students an 

interest in learning, a valuing of education, and a confidence in their own 

capacities and attributes. These outcomes are manifestations of being 

intrinsically motivated and internalizing values and regulatory processes.  

(Deci m.fl. 1991: 325) 

 

Enligt teorin om självbestämmande har den självupplevda kontrollen i en situation stor 

betydelse för motivationen och i en studie av Ntoumanis (2001) har det även visat sig att ju 

mer kontroll en elev upplever sig ha i undervisningen i idrott och hälsa, desto större är 

tendensen att han eller hon fortsätter utveckla ett livslångt intresse för en hälsosam livsstil. 

Ntoumanis (2001) menar därmed att inre motivation till idrott och hälsa har ett samband med 

fysisk aktivitet i vuxen ålder. Eftersom ett av målen för ämnet idrott och hälsa är att skapa 

förutsättningar för en livslång hälsosam livsstil och ett intresse för fysisk aktivitet, kräver det 

alltså att eleverna är motiverade och intresserade av undervisningen.  

Enligt Ntoumanis (2001) har elevers möjlighet att vara med och bestämma innehållet i idrott- 

och hälsaundervisning ett positivt samband med en känsla av autonomi. Elevers brist på 

autonomi i undervisningen kan därmed vara en förklaring till avsaknad av självbestämmande 

och även inre motivation. Författaren menar även att känslan av kompetens och inkompetens 

har störst effekt på motivationen. Deci och Ryan (2000) menar i sin tur att de psykologiska 

behoven har olika stor betydelse i olika situationer. I en situation där känslan av kompetens är 
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viktigast och mest relevant är det också den som har störst påverkan på motivationen. I idrott 

och hälsa är erfarenheter och den upplevda kompetensen ofta avgörande. Ntoumanis (2001) 

menar att det är mindre sannolikt att elever är yttre motiverade eller amotiverade om de 

upplever sig själva som kompetenta inom ett visst område. Däremot finns en större 

sannolikhet att elever upplever undervisningen som meningslös om de saknar kompetens.  

I en studie om elevers motivation till ämnet idrott och hälsa undersökte Bryman och Solomon 

(2012) relationen mellan olika motiverande klimat, elevers attityder samt graden av 

självbestämmande för att ta reda på hur dessa påverkar elevernas engagemang i fysisk 

aktivitet. Deras resultat visar på att det finns ett positivt samband mellan inre motivation, 

identifierad reglering och ett positivt lärandeklimat men att det däremot inte finns något 

tydligt samband mellan prestationsklimat och graden av självbestämmande. En viss prestation 

kan alltså ske både vid låg grad och vid hög grad av självbestämmande medan ett lärande 

kräver en högre grad av självbestämmande. Bryman och Solomon (2012) menar även att det 

inte finns något tydligt samband mellan lärande och prestation, det vill säga att ett lärande inte 

nödvändigtvis sker i samband med prestation och att prestation i sin tur inte alltid leder till ett 

lärande. Resultatet av Bryman och Solomons (2012) studie talar för att elever som i idrott- 

och hälsaundervisningen möter utmanande lärandesituationer som baseras på ett deltagande 

efter förmåga, har stor sannolikhet att vara positivt inställda till idrott och hälsa. Författarna 

belyser därmed vikten av ett samspel mellan ett lärandeklimat som möjliggör för deltagande 

och en inre motivation hos eleverna. 

Deci och Ryan (2000) menar att den inre motivationen oftast beskrivs som det slutgiltiga 

målet och att det alltså är önskvärt att alla elever besitter en inre motivation för skolan och 

ämnet idrott och hälsa. Eftersom den inre motivationen ofta resulterar i ett långsiktigt intresse 

och ett lärande med kvalitet, brukar den yttre motivation i sin tur betraktas som en sämre form 

av motivation. Men det är inte fullt så enkelt, Deci och Ryan (2000) menar att det är minst 

lika viktigt att förstå de olika typerna av yttre motivation och vad dessa innebär för individen, 

eftersom allt i undervisningen inte kan skapa ett inre engagemang hos alla elever är dessa 

motivationstyper minst lika viktiga att arbeta för.  

Jenner (2004) lyfter svårigheten med att motivera elever i undervisningen eftersom fokus ofta 

hamnar på betygen, vilket innebär att den inre tillfredsställelsen mer eller mindre glöms bort. 

Att samhället ställer högre och högre krav på elevers prestationer och inte fokuserar på 

lärandet kan därför leda till att den inre motivationen hos eleverna sänks. Detta lyfts även 
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fram av Giota (2001), som menar att elever som uteslutande anpassar sig efter de rådande 

sociala normerna och värderingarna, i samhället eller i undervisningen, och som enbart deltar 

för att nå upp till andras förväntningar och inte för sin egen skull, i högre grad tenderar att 

mista sin inre motivation. Att utföra en aktivitet för någon annans skull och inte för sin egen 

vinning kan leda till att man senare har svårt att motivera sig till samma aktivitet om det inte 

finns uppställda mål som trycker på. Att delta i undervisningen i idrott och hälsa enbart för att 

få betyg och inte för att det finns personliga skäl bakom deltagandet kan alltså leda till att man 

inte fortsätter med det efter skolan är slut. Målet att ämnet idrott och hälsa ska möjliggöra för 

elevernas fortsatta intresse för en hälsosam livsstil tenderar därmed att inte uppnås (Giota 

2001). 
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver vi val av metod, urvalsgrupp, enkätutformning samt genomförande av 

enkätundersökningen. Vi beaktar även de forskningsetiska principerna samt begreppen 

validitet och reliabilitet. 

3.1. Metodval 

Syftet med studien var att undersöka samt beskriva pojkars och flickors inställning och 

motivation till ämnet idrott och hälsa i olika åldrar. Vi undersökte dessutom inställning och 

motivation till ämnet hos elever som är fysiskt aktiva respektive inaktiva på fritiden. Vi valde 

därför att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod i form av en enkät. Enligt Stukát 

(2011) kan en enkätundersökning möjliggöra ett generaliserbart resultat eftersom 

deltagarantalet är större än vid en kvalitativ intervjuundersökning.  Fördelen vi såg med att 

använda oss av en kvantitativ metod var att vi troligtvis kunde få en bredare uppfattning om 

elevers inställning och motivation eftersom vi nådde ut till fler samt att vi lättare kunde 

jämföra svaren eftersom alla elever fick samma frågor att svara på.  

3.2. Urval 

Vår uppfattning var att inställningen och motivationen till ämnet idrott och hälsa minskar i 

samband med stigande ålder och vi valde därför att genomföra enkätundersökningen på 124 

elever i årskurserna 5, 7 och 9. Avsikten med detta var att få en uppfattning om elevers 

inställning och motivation för ämnet idrott och hälsa i olika åldrar. Vi valde ut sex klasser och 

sammanlagt 124 elever på två centralt belägna skolor i en mindre stad i södra Sverige. För att 

undvika att resultatet påverkades av socioekonomiska och sociokulturella skillnader var det 

även angeläget att finna två skolor med relativt likt upptagningsområde. Vi valde därför ut två 

skolor i närliggande områden. En annan viktig faktor som var avgörande i urvalet var att vi 

vid flertalet tillfällen haft kontakt med rektorerna på respektive skola.  

3.2.1. Undersökningsgruppen 

Totalt deltog 124 elever i undersökningen. Deltagandet var relativt jämnt fördelat mellan 

årskurserna samt mellan pojkar och flickor (se tabell 4.1). 
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Tabell 4.1. Undersökningsgruppens fördelning mellan årskurs och kön (n (%)). 

 

3.3. Enkätutformning 

Enkäten utformades i två delar där en del undersökte elevernas intresse för ämnet idrott och 

hälsa och den andra delen berörde motivation (se bilaga 2). Enkätens första del bestod av 10 

frågor, varav fråga 2 och fråga 6 dessutom innehöll varsin följdfråga. Av dessa kunde vi 

erhålla information om vilken eller vilka idrotter som eleverna är aktiva i på sin fritid, antalet 

gånger som de är aktiva under veckan samt vad eleverna upplever att de lär sig under 

lektionerna i idrott och hälsa. Enkäten bestod till största del av slutna frågor men för att ge 

utrymme för elevernas tankar valde vi även att använda oss av ett fåtal öppna frågor som 

komplement. Enligt Patel och Davidsson (2011) är det av stor betydelse att frågorna 

konstrueras på olika sätt eftersom detta i högre utsträckning bibehåller motivationen att svara 

på frågorna samt undviker att eleverna ser mönster i svarsalternativen. 

Enkäten utformades utifrån tidigare forskning kring motivation och inställning till idrott och 

hälsa i skolan. I enkätens första del utgick vi från Engström (2004) som i projektet Skola-

Idrott-Hälsa bland annat har undersökt undervisningen i ämnet idrott och hälsa ur ett 

elevperspektiv. Den andra delen i enkäten baserades på Ntoumanis (2001) undersökning om 

elevers motivation till ämnet idrott och hälsa ur ett självbestämmande perspektiv. I 

motivationsdelen tillämpades en något förenklad version av självbestämmande-teorin. Vi 

valde att enbart undersöka typ av motivation och inte huruvida de grundläggande behoven 

autonomi, kompetens och samhörighet var tillgodosedda eller ej. Fokus låg därmed på inre 

motivation, yttre motivation och amotivation.    

Påståendena kring inre och yttre motivation samt amotivation för ämnet idrott och hälsa 

besvarades utifrån en femgradig skala. Påståendena utgick från de olika motivationstyper som 

nämnts tidigare: Inre motivation (påstående nummer 4,8, 14 och 18): Eleven upplever en inre 

glädje över att delta och känner inre tillfredsställelse för att lära sig nya moment. Yttre 
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motivation (påstående nummer 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19 och 20): Eleven deltar till 

exempel för att göra utomstående (lärare, föräldrar, kamrater) nöjda eller för att få betyg. 

Yttre motivation innefattar i sin tur tre undergrupper: Yttre reglering, Introjicerad reglering 

samt Identifierad reglering. Amotivation (påstående nummer 2, 9, 15 och 17): Eleven 

upplever ingen lust till att delta.  

3.4. Genomförande 

Innan genomförandet av enkätundersökningen diskuterade vi utformningen av enkäten 

tillsammans med vår handledare. Därefter kontaktade vi rektorerna på respektive skola via 

telefon för att informera om undersökningen. Rektorerna fick dessutom ta del av vår enkät via 

mail. Efter att vi hade fått rektorernas samtycke till att genomföra undersökningen i årskurs 5, 

7 och 9 kontaktade vi mentorerna för respektive klass. Till dessa skickade vi ut ett 

informationsbrev där vi berättade om vår undersökning samt gav förslag på tider då vi kunde 

genomföra den. Därefter besökte vi de båda skolorna för att informera om undersökningen 

samt dela ut samtyckesblanketter (se bilaga 1) till elever och deras vårdnadshavare. Den 

totala datainsamlingen skedde under perioden 2012-11-30 – 2012-12-06.  

Med tanke på att eleverna befann sig i olika åldrar tog vi hänsyn till detta genom att anpassa 

språket i våra frågor och påståenden. För att se om våra instruktioner var tillräckligt tydliga 

för de olika åldersgrupperna eller om det fanns frågor i enkäten som var otydliga och svåra att 

förstå, genomförde vi en pilotundersökning på en pojke och en flicka i årskurs 5 respektive 7. 

Pojken upplevde en viss otydlighet med en utav frågorna och gav ett förslag på hur vi kunde 

utforma den på ett mer förståeligt sätt.  

Vid genomförandet av enkätundersökningen gav vi eleverna instruktioner om att enkäten 

skulle besvaras enskilt och att det var frivilligt att delta samt att all data skulle komma att 

behandlas anonymt. Vid insamlingen av enkäterna använde vi oss av klasslistor för att 

försäkra oss om att vi fick in alla enkäter. Vi sammanställde sedan resultatet i form av tabeller 

och diagram på ett deskriptivt sätt. Detta valde vi att göra för hand och inte med hjälp av 

analysverktyg. 

3.5. Bortfallsanalys 

Antalet elever som besvarade enkäten var totalt 124. Av dessa gick 44 i årskurs 5, 39 i årskurs 

7 och 41 i årskurs 9. Samtliga 124 elever valde att besvara enkäten vid undersökningstillfället. 

Av eleverna i årskurs 9 och årskurs 7 var det två respektive en elev som undvek att besvara en 
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av sidorna i den andra delen av enkäten som berörde motivation och vi valde då att utesluta 

denna del hos dessa tre elever. I årskurs 5 uppmärksammade vi att några elever uppfattade 

fråga 10 på olika sätt. Ett fåtal elever uppfattade frågan som hur ofta aktiviteten förekom på 

deras fritid. En del tolkade den som hur ofta de vill ha en viss aktivitet när det istället rörde sig 

om hur ofta de haft en viss aktivitet i ämnet idrott och hälsa under det senaste året. Vi lade 

även märke till att eleverna i årskurs 5 och 7 hade vissa svårigheter att avgöra vad de lär sig i 

ämnet idrott och hälsa. Bryman (2011) menar att det är av stor betydelse att närvara vid 

genomförandet av enkätundersökningen, vi valde att närvara vid samtliga sex 

enkätundersökningar. Vi fanns därmed till hands för eleverna som besvarade enkäten och de 

som hade svårt att förstå frågor kunde få hjälp av oss.  

3.6. Etiska principer 

Med utgångspunkt i de fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) beskriver, 

utformades en samtyckesblankett. I denna informerades elever och deras vårdnadshavare om 

enkätundersökningens syfte och genomförande.  

De forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2002) redogör för är viktiga att beakta vid 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Detta innebär att vi, vid genomförandet av 

enkätundersökningen, var skyldiga att förhålla oss till individskyddskravets fyra principer: 

 Informationskravet som innebär att forskaren ska informera deltagare om forskningens 

syfte.  

 Samtyckeskravet som innebär att deltagare själva bestämmer över sin medverkan. Det 

krävs även att vårdnadshavare samtycker deltagandet för barn under 15 år.  

 Konfidentialitetskravet som innebär att obehöriga inte kan ta del av personuppgifter. 

Eleverna och deras åsikter ska behandlas anonymt.  

 Nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast får användas för 

forskningens ändamål och därmed ej utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.  

3.7. Validitet och reliabilitet 

I enlighet med Eliasson (2010) genomfördes en pilotundersökning med syfte att säkerställa 

validiteten i vår enkät. Den bidrog även till en ökad medvetenhet om eventuella brister och 

feltolkningar i enkäten. Vi ansåg att det var viktigt att utföra en pilotundersökning på elever i 

samma ålder som eleverna i den kommande enkätundersökningen, eftersom risken för 
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eventuella feltolkningar då minimeras. Vi använde även oss av frågor och påståenden som 

använts i tidigare undersökningar, något som Eliasson (2012) menar har betydelse för en ökad 

validitet. En del av frågorna och påståendena är översatta och i viss mån omarbetade för att 

bättre stämma in i vår undersökning, vilket skulle kunna innebära att validiteten minskar 

något.  

Vi anser att antalet enkäter som ingick i undersökningen utgjorde ett tillräckligt underlag för 

att få en kännedom om elevers inställning och motivation till ämnet idrott och hälsa. Vi vill 

samtidigt betona att vårt underlag inte speglar en generell bild av verkligheten. Vårt resultat 

kan därmed inte ses som representativt för hur det ser ut bland elever i dessa åldersgrupper 

runt om i landet, vilket inte heller var vårt syfte med undersökningen. Vår enkät bestod till 

största del av frågor och påståenden med slutna svarsalternativ, vilket Bryman (2011) menar 

är en viktig faktor för att undersökningen ska vara tillförlitlig, det vill säga inneha hög 

reliabilitet. Bryman (2011) uttrycker även vikten av att samtliga respondenter ges samma 

information om undersökningen. Detta togs i beaktande vid genomförandet av 

enkätundersökningen då vi var angelägna om att alla elever fick samma information om 

enkäten samt att enkäten var lika för alla.  
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4. Resultat 

I följande kapitel framställs resultatet av enkätundersökningen utifrån frågeställningarna.  

4.1. Inställning till ämnet idrott och hälsa hos pojkar och flickor i årskurs 

5,7 och 9 

De elever som anses vara positivt inställda till ämnet idrott och hälsa är de som har uppgett att 

ämnet är viktigt, roligt, lärorikt och värdefullt för framtiden. De menar även att 

undervisningstiden är bra som den är eller att ämnet borde få mer tid i skolan. Elever med en 

negativ inställning till ämnet idrott och hälsa, är i stället de som har uppgett att ämnet är 

oviktigt, tråkigt, ej lärorikt och som önskar mindre undervisningstid.  

Resultatet som framgår av tabell 4.2 visar att en övervägande del av den totala 

undersökningsgruppen har en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa. I tabellen kan vi 

även se en relativt jämn fördelning mellan andelen pojkar och flickor med positiv inställning. 

Andelen negativt inställda elever är något högre i årskurs 9 än i årskurs 5 och 7.  

I årskurs 5 är majoriteten av eleverna positivt inställda till ämnet. Vi fann att en större andel 

flickor än pojkar anser att undervisningstiden är tillräcklig medan en större andel pojkar än 

flickor önskar mer tid för ämnet i skolan. Svaren är mer splittrade i frågorna om de lär sig 

något på lektionen i idrott och hälsa och om dessa kunskaper är nyttiga att ha i framtiden. I 

följdfrågan Vad lär du dig? anger flertalet att de lär sig nya lekar, idrotter, tekniker och 

specifika rörelser. Några få skriver att de lär sig om kroppen och hälsa.  

De flesta elever i årskurs 7 är positivt inställda till ämnet idrott och hälsa. Av de elever som är 

negativt inställda, utgör pojkar en större andel än flickor. Utöver detta kan vi utläsa en relativt 

jämn fördelning vad gäller pojkar och flickors inställning till ämnet. I följdfrågan Vad lär du 

dig? varierar svaren, men det som de flesta nämner är att de lär sig om hälsa, kroppen, 

förebygga skador, kondition, idrotter, tekniker och samarbete.  

I årskurs 9 är elevernas svar splittrade, men totalt visar de ändå på en positiv inställning till 

ämnet idrott och hälsa. Mindre än en tredjedel anser att kunskaperna som ämnet tillför kan 

vara nödvändiga att ha i framtiden. Av tabellen framgår att en större andel flickor än pojkar 

tycker att ämnet är tråkigt och önskar mindre tid för ämnet i skolan. Vi kan även konstatera att 

tre fjärdedelar av eleverna upplever att de ibland eller aldrig lär sig något på lektionen. I 

följdfrågan Vad lär du dig? är de flesta överens om att det är ett stort fokus på kunskaper 

inom olika sporter, hälsa, kroppen och samarbete.    
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Tabell 4.2. Undersökningsgruppens inställning till ämnet idrott och hälsa (%). 

 

 

4.1.1. Elevers inställning till innehållet i idrott och hälsa 

I enkäten fick eleverna uppskatta hur ofta olika aktiviteter har förekommit under lektioner i 

idrott och hälsa det senaste året. Resultatet visar att bollspel, bollekar, redskapsgymnastik och 

lekar är aktiviteter som dominerar undervisningen i samtliga årskurser (se tabell 4.3). Av 

resultatet framgår även att dans, friluftsliv och orientering är mindre vanligt förekommande i 

undervisningen.  

 

 



19 

 

Tabell 4.3. Elevernas uppfattning om undervisningsinnehållet i ämnet idrott och hälsa. 

 

På följdfrågan Vilka av dessa aktiviteter tycker du bäst och sämst om? svarar en majoritet av 

eleverna i årskurs 5 och 7 att bollspel och lekar är bäst samt att dans och orientering är sämst. 

Det sammantagna resultatet visar att orientering är en aktivitet som inte är uppskattad i någon 

ålder, varken hos pojkarna eller hos flickorna. Resultatet visar även att dans är mindre 

omtyckt bland pojkarna i samtliga årskurser och att simning överlag inte är uppskattat av 

flickorna. I årskurs 9 anger en stor andel pojkar och flickor att styrketräning är en populär 

aktivitet. 

På frågan Vad är det bästa med ämnet idrott och hälsa? svarar både pojkarna och flickorna i 

årskurs 5 att ämnet är roligt och det bästa är att få träna kroppen, röra på sig istället för att sitta 

i skolbänken, vara med klasskompisar samt att prova nya aktiviteter. En pojke skriver ”Det är 

roligt och alla är glada när man har idrott”. Detta resultat speglar även majoriteten av svaren 

hos eleverna i årskurs 7 och årskurs 9. En pojke i årskurs 9 skriver att det bästa med ämnet 

idrott och hälsa är ”Att man använder kroppen och inte bara hjärnan”. Även en flicka i årskurs 

9 skriver likt detta att ”Man slipper tänka, det är mer som att rensa huvudet för en stund”. 

Ytterligare ett uppskattat inslag i undervisningen bland både pojkar och flickor i årskurs 7 är 

tävlingsmoment.  

Flera av flickorna anger liksom pojkarna att det bästa med ämnet är att man lär sig om hälsan 

och kroppen. I resultatet framkommer även den kroppsliga fixeringen som både bra och dålig. 

Några flickor i årskurs 7 beskriver även att ämnet är bra för att man blir smal och en flicka 
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skriver dessutom att ”Det är gratis träning två gånger i veckan”. Däremot upplever en av 

flickorna i årskurs 7 att det sämsta med ämnet idrott och hälsa är ”Att alla tittar på precis allt 

man gör”. Några få pojkar i årskurs 9 anger även att det sämsta är att man blir trött, svettig, 

måste duscha samt måste ta med idrottskläder till skolan.  

På frågan Vad är det sämsta med ämnet idrott och hälsa? svarar en större andel pojkar i 

årskurs 7 att de inte uppskattar teori eftersom det ofta innebär stillasittande, vilket även 

eleverna i årskurs 9 lyfter fram.  

Resultatet visar även att flertalet pojkar i årskurs 9 är besvikna på andra elever i klassen som 

inte deltar i undervisningen. En pojke skriver att ämnets påverkas negativt genom ”Att så få 

visar engagemang, vilket oftast leder till sämre kvalitet på lektionen”, en annan pojke skriver 

att ”Vi har många i klassen som inte tar med idrottskläder, alltså vi kan inte göra jättemycket 

för vi är för få som kan vara med på idrotten”.  

4.2. Motivation till ämnet idrott och hälsa hos pojkar och flickor i årskurs 

5,7 och 9 

Resultatet som framgår i figur 4.1 visar att eleverna i årskurs 5,7 och 9 totalt sett är 

motiverade att delta i ämnet idrott och hälsa samt att det endast är en mindre andel elever som 

helt saknar motivation. I figuren kan vi även utläsa att motivationsgraden hos pojkar och 

flickor är relativt lika.  

Resultatet i figur 4.2 visar att det är ytterst få pojkar och flickor i årskurs 5 som är 

amotiverade till ämnet idrott och hälsa (4 % respektive 7 %), samt att majoriteten av pojkar 

och flickor har en inre motivation till att delta (89 % respektive 87 %). I resultatet kan vi även 

se att den yttre motivationen är något högre hos pojkar än hos flickor.  

Resultatet i figur 4.3 visar att en majoritet av både pojkar och flickor i årskurs 7 har en inre 

motivation till ämnet idrott och hälsa (76 % respektive 67 %). Resultatet visar dessutom att 

inga flickor samt ett fåtal pojkar (7 %) är amotiverade att delta i undervisningen. Vi kan även 

se att den yttre motivationen är något högre hos pojkar än hos flickor.  

Resultatet i figur 4.4 visar att majoriteten av eleverna i årskurs 9 är motiverade att delta i 

ämnet idrott och hälsa, däremot kan vi tydligt se att den inre motivationen hos pojkar och 

flickor är relativt låg i jämförelse med det totala resultatet (se figur 2).  Vi kan även se att den 

yttre motivationen är något högre hos flickor än hos pojkar.  
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I resultatet som sammanställts i figur 4.1 – 4.4 kan vi även urskilja en viss tendens att elever i 

årskurs 5 och 7 är mer motiverade av inre och yttre faktorer än elever i årskurs 9. Däremot är 

den yttre regleringen, det vill säga att man deltar för betyg och andra yttre faktorer, mer vanlig 

hos elever i årskurs 9.  

 

      

Figur 4.1. Pojkar och flickor som förhåller sig  Figur 4.2. Elever i årskurs 5 som förhåller sig  

positivt till respektive motivationsfaktor (%)  positivt till respektive motivationsfaktor (%) 

Pojkar n=65, Flickor n=56, Totalt n=121  Pojkar n=20, Flickor n=24, Totalt n=44 

        

Figur 4.3. Elever i årskurs 7 som förhåller sig   Figur 4.4. Elever i årskurs 9 som förhåller sig 

positivt till respektive motivationsfaktor (%)  positivt till respektive motivationsfaktor (%) 

Pojkar n=22, Flickor n=16, Totalt n=38  Pojkar n=23, Flickor n=16, Totalt n=39 

 

 

4.3. Inställning och motivation till ämnet idrott och hälsa hos elever som är 

fysiskt aktiva respektive inaktiva på fritiden 

Resultatet som framgår av tabell 4.4 visar att en stor andel elever är fysiskt aktiva i någon 

form av idrott på fritiden. Resultatet visar dessutom att det totalt sett är en något större andel 

flickor som är aktiva (84 %) än pojkar som är aktiva (72 %). Av tabellen kan vi även utläsa att 

andelen fysiskt aktiva på fritiden är lite större i årskurs 5 än i årskurs 7 och 9.  



22 

 

Tabell 4.4. Undersökningsgruppens fördelning mellan ej aktiva och aktiva i någon idrott på fritiden (n (%)).

 

 

De vanligaste fritidsaktiviteterna som eleverna i årskurs 5, 7 och 9 anger är fotboll, dans, 

badminton, ridning och innebandy. Bland en större andel elever i årskurs 9 är styrketräning på 

gym den mest förekommande fritidsaktiviteten, vilket inte förekommer i lika stor utsträckning 

i årskurs 5 och 7. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att gruppen elever som är fysiskt inaktiva på fritiden 

har en något lägre motivation till ämnet idrott och hälsa än de elever som är fysiskt aktiva på 

fritiden (se figur 4.5). Resultatet visar dessutom att amotivationen samt den externa (yttre) 

motivationen är något högre hos de som ej är aktiva på fritiden än hos de som är aktiva.  

 

       
Figur 4.5. Elever som förhåller sig positivt till   Figur 4.6. Inställning till ämnet idrott och hälsa 

respektive motivationsfaktor (%)  hos fysiskt aktiva eller inaktiva på fritiden (%)  

Aktiva n=95, Ej aktiva=26, Totalt=121  Aktiva n=96, Ej aktiva n=28, Totalt n=124 

 

Resultatet visar även att elever som är fysiskt aktiva på fritiden har en mer positiv inställning 

till ämnet idrott och hälsa (se figur 4.6). Dock visar resultatet att en majoritet av de som är 

inaktiva på fritiden har en positiv inställning till ämnet. 
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4.4. Tendens till samband mellan inställning och motivation till ämnet 

idrott och hälsa.    

Av resultatet i figur 4.7. kan vi utläsa att majoriteten av undersökningsgruppen är positivt 

inställda till ämnet idrott och hälsa. Vi kan även se att det är en stor andel elever som har en 

inre motivation (se figur 4.8). Resultatet visar dessutom att det endast är ett fåtal elever som 

har en negativ inställning (12 %) samt är amotiverade (8 %) till ämnet. Resultatet ger därmed 

en uppfattning om att det finns en viss tendens till att en inre motivation samt identifierad 

reglering är betydelsefull för en positiv inställning. 

 

 

Figur 4.7. Positiv och negativ inställning till ämnet idrott och hälsa (%) 

Årskurs 5 n=44, Årskurs 7 n=39, Årskurs 9 n=41, Totalt n=124 

 

Figur 4.8. Elever i årskurs 5,7 och 9 som förhåller sig positivt till respektive motivationsfaktor (%) 

Årskurs 5 n=44, Årskurs 7 n=38, Årskurs 9 n=39, Totalt n=121 
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5. Diskussion/analys 

I följande avsnitt kommer vi analysera och diskutera resultatet utifrån teori och tidigare 

forskning. Inledningsvis diskuteras elevernas inställning och motivation till ämnet idrott och 

hälsa och därefter förs en metoddiskussion. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt 

forskning. 

5.1. Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa 

Tidigare undersökning av Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008) har visat att en större 

andel elever i svenska skolor har en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa. Resultatet 

som framgår av vår studie visar en totalt sett övervägande positiv inställning hos eleverna, 

något som därmed överensstämmer med tidigare resultat. Det som även framgår av resultatet 

är att en majoritet av både pojkar och flickor har en positiv inställning till ämnet idrott och 

hälsa, det totala resultatet visar därmed ingen tendens till att ämnet är mer eller mindre 

uppskattat av något kön. Detta står i kontrast till Skolverket (2005) som menar att pojkar i 

högre grad har en positiv inställning till ämnet. Skolinspektionen (2010) beskriver hur ämnet 

idrott och hälsa i högre grad stimulerar pojkar än flickor eftersom undervisningen till stor del 

influeras av föreningsidrott och i synnerhet bollsporter. Det har i sin tur visat sig att pojkar i 

högre grad än flickor utövar bollaktiviteter på fritiden vilket innebär att undervisningens 

innehåll till stor del gagnar pojkars intresse och förutsättningar för ämnet (Lundvall & 

Meckbach 2008). Vårt resultat pekar på att det var en stor andel fysiskt aktiva pojkar och 

flickor som ägnade sig åt lagsporter på fritiden. Vi menar att detta kan vara en förklaring till 

varför en stor andel pojkar och flickor är positivt inställda till ämnet. 

5.1.1. Lektionsinnehåll 

I enkäten fick eleverna uppskatta hur ofta olika aktiviteter förekommer i undervisningen och 

det som framkom var att innehållet till största del består av bollsporter och lekar. Utifrån 

resultatet kan vi se att en knapp majoritet av eleverna önskar en utökad undervisningstid för 

ämnet och även att det i högre grad är pojkar som vill ha mer idrott och hälsa än flickor. En 

möjlig orsak till detta skulle kunna vara att undervisningens innehåll tenderar att behaga 

pojkar som utövar bollaktiviteter på fritiden. Men eftersom resultatet av enkätundersökningen 

även har visat att den vanligaste fritidsaktiviteten för flickorna är bollsport, ger det anledning 

att tro att det finns andra orsaker, än innehållsmässiga, till varför pojkar vill ha mer tid för 

idrott än flickor. En slutsats vi drar av detta är därmed att en positiv inställning till ämnet 

idrott och hälsa inte behöver innebära att man vill ha mer undervisningstid i ämnet.  
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Larsson (2008) menar att det kan uppstå ett dilemma när läraren utformar undervisningen 

efter de elever som är fysiskt aktiva på fritiden för att på så sätt bibehålla en positiv inställning 

hos dessa. Detta medför i sin tur att undervisningen anpassas efter en grupp elever på 

bekostnad av de andra elevernas villkor. Här vill vi dock betona vikten av att inte se gruppen 

med fysiskt aktiva elever som homogen, eftersom det ryms en stor variation av aktiviteter 

inom denna grupp. Inställningen kan alltså förändras beroende på undervisningsinnehåll. En 

elev som i hög grad uppskattar olika bollsporter, hade kanske inte varit lika positivt inställd 

till undervisningen om den dominerades av redskapsgymnastik eller orientering.    

5.1.2. Fysisk aktivitet och inaktivitet på fritiden 

NU-03 (2005) visade att elever som har en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa 

representeras av de elever som ofta är aktiva i någon föreningsidrott på fritiden, samt är 

positiva till skolan i övrigt. Resultatet av enkätundersökningen visar en tendens till att 

överensstämma med detta, men eftersom andelen elever som inte var fysiskt aktiva på fritiden 

endast utgör en mindre grupp, kan vi inte heller avgöra om resultatet är representativt för hur 

det ser ut i ett större perspektiv.  

Enligt Redelius (2004b) stimuleras elever som är fysiskt aktiva på fritiden av ämnet idrott och 

hälsa eftersom de ofta kan relatera till ämnesinnehållet. Elever som är fysiskt inaktiva på 

fritiden har däremot ofta en negativ bild av ämnet, i och med att de saknar vissa specifika 

erfarenheter som präglar idrottsämnet. En viktig aspekt i detta sammanhang handlar därmed 

om att utforma undervisningen på ett mer varierat sätt för att på så vis nå ut och stimulera 

samtliga elever.  

I vårt resultat kan vi även se en tendens till att den positiva inställningen till ämnet minskar 

med stigande ålder (se figur 4.7), det vill säga att andelen elever som är positivt inställda till 

idrott och hälsa är något högre i årskurs 5 och 7 än i årskurs 9. Detta stämmer överens med 

Lundvall, Meckbach och Wahlbergs (2008) studie som visar att den positiva inställningen 

minskar i samband med ökad ålder. Enligt tidigare studier av Thedin Jakobsson och Engström 

(2008) sjunker andelen föreningsaktiva ungdomar mellan årskurs 6 och 9 och det blir även 

vanligare med individuella idrotter som till exempel gymträning. I vårt resultat kan vi se att en 

stor andel elever i årskurs 9 utövar styrketräning eller träning i form av ”Friskis och Svettis”. 

Av eleverna i årskurs 5 och 7 var det däremot inte någon som angav styrketräning som 

fritidsaktivitet. Styrketräning anges i sin tur inte som ett vanligt förekommande moment i 

undervisningen. Vi tänker därför att intresset för undervisningen sjunker med ökad ålder 
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eftersom innehållet i undervisningen inte följer förändringen i elevernas intresse, det vanligast 

förekommande innehållet i årskurs 9 är samma som i årskurs 5. Eftersom föreningsidrotten 

avtar med stigande ålder (Thedin Jakobsson & Engström 2008) kan detta även vara en orsak 

till att eleverna i årskurs 9 inte är lika positivt inställda till idrott och hälsa som eleverna i 

årskurs 5 och 7.  

5.1.3. Kunskapssyn 

Enligt Ekberg (2009) finns det skilda föreställningar om vad ämnet idrott och hälsa ska syfta 

till och många elever har svårt att uttrycka vad de lär sig i undervisningen. Denna uppfattning 

visar sig tydligt i vårt resultat. En vanlig uppfattning hos eleverna är att de i undervisningen i 

idrott och hälsa lär sig nya idrotter och tekniker, samarbete samt att de lär sig om kroppen. 

Vad de i sin tur lär sig om kroppen framkom däremot inte. Eleverna anger även att det bästa 

med ämnet idrott och hälsa är att komma bort från andra lektioner och slappna av för en 

stund. De ser därmed undervisningen som ett tillfälle att röra på sig och ha roligt i stället för 

att sitta i skolbänken. Denna oklara uppfattning om vilka kunskaper som ska tillägnas visar 

således att ämnet idrott och hälsa i flera fall inte förknippas med något specifikt lärande utan 

mer ses som ett tillfälle att koppla av i hjärnan. Larsson (2008) menar att många elever 

förknippar undervisningen i idrott och hälsa med att de får välja lektionsinnehåll, det 

förekommer alltså ofta att eleverna själva får välja vad de ska göra på lektionerna. Detta 

menar vi kan i sin tur bidra till att vissa elever som inte får komma till tals av olika 

anledningar eller eventuellt redan är negativt inställda till idrott och hälsa inte får möjlighet att 

påverka innehållet i undervisningen.  

I resultatet av enkätundersökningen uttrycker ett antal elever att det sämsta med ämnet idrott 

och hälsa är att de måste ha med extra kläder samt byta om efter lektionen. En elev uttrycker 

även att det sämsta med ämnet är känslan av att alla lägger märke till allt som sker på 

lektionen, det vill säga att det inte finns möjlighet att ”gömma” sig på samma sätt som i en 

klassrumsundervisning. Larsson (2003) påpekar att ämnet idrott och hälsa är en process som 

ofta kräver mer än andra ämnen. Moment som hör till undervisningen kan i flera fall vara 

påfrestande för flertalet elever. Detta kan till exempel vara att eleven måste ha viss tillgång till 

ombyte och utrustning. Även ombytessituationen i omklädningsrummet samt den kroppsliga 

exponeringen av kroppen kan i flera fall leda till att eleverna känner en utsatthet i samband 

med undervisningen. Vårt resultat visade även att simning är populärt bland pojkar men inte 

bland flickor, samt att dans är populärt bland flickor men inte bland pojkar. En slutsats vi kan 

dra av detta är att dessa situationer på något sätt utgör en otrygghet för många elever. Dessa 
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moment kan vara särskilt utsättande i och med den kroppsliga exponeringen som ligger i 

fokus i dessa aktiviteter.  

5.2. Motivation till ämnet idrott och hälsa 

I studien har vi undersökt hur motiverade eleverna är till ämnet idrott och hälsa samt vilken 

typ av motivation som är mest utmärkande. För att undersöka detta utgick vi ifrån en 

förenklad modell av teorin om självbestämmande (Deci & Ryan 2000). Enkäten som 

utformades efter olika typer av inre och yttre motivation samt amotivation gav oss därmed en 

bild av hur motiverade flickor och pojkar är i olika åldrar. Resultatet visar totalt sett en hög 

inre motivation till ämnet idrott och hälsa samt att det enbart är en mindre andel elever som är 

amotiverade.  

5.2.1. Motiverade och omotiverade elever 

Resultatet av enkätundersökningen visar ett högt medelvärde för den inre motivationen i både 

årskurs 5 och 7 (se figur 4.8). En majoritet av eleverna i årskurs 5 och 7 drivs därmed av en 

inre motivation och den viktigaste motivationsfaktorn för att delta i undervisningen är att det 

är roligt. Detta kan vi tydligt se i elevernas svar på frågan Vad är det bästa med ämnet idrott 

och hälsa? där de flesta anger att det bästa är att det är kul och roligt att röra på sig. 

Medelvärdet för den inre motivationen är däremot lägre i årskurs 9. Ett rimligt antagande som 

vi gör av detta resultat är att det finns en högre inre motivation bland yngre elever. Med stöd 

från tidigare diskussion om elevens kunskapssyn, då vi konstaterade att elever i årskurs 5 har 

svårt att definiera vilket lärande som sker i undervisningen i idrott och hälsa, kan vi dra 

slutsatsen att elever i årskurs 5 i högre grad deltar för att det är roligt och inte för att uppnå 

specifika mål och betyg. Vi tänker oss att eleverna i årskurs 9 snarare upplever en högre grad 

av press i samband med betygen, vilket rimligtvis innebär att den inre motivationen inte är 

lika hög i årskurs 9 som i årskurs 5. Jenner (2004) menar att prestationen påverkas på olika 

sätt beroende på om målet är yttre eller inre och lyfter därmed svårigheten med att motivera 

elever i undervisningen eftersom fokus ofta hamnar på betygen i stället för på den inre 

tillfredsställelsen av betydelsefullt lärande. Att utföra en aktivitet för någon annans skull och 

inte för sin egen vinning kan alltså leda till att man senare har svårt att motivera sig till att 

utföra samma aktivitet när det inte finns någon eller något som pressar.  

Resultatet indikerar att endast en mindre andel elever är amotiverade till undervisningen i 

idrott och hälsa. Denna grupp utgörs främst av elever i årskurs 9 som var fysiskt inaktiva på 

fritiden. Av resultatet framkommer även en tendens till att de elever som är fysiskt aktiva på 
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fritiden har en högre inre motivation till ämnet idrott och hälsa än de elever som är fysiskt 

inaktiva (se figur 4.5). Att färre elever i årskurs 9 är inre motiverade till undervisningen kan 

därmed hänvisas till att andelen fysiskt aktiva på fritiden är lägre i årskurs 9 än i årskurs 5 och 

7.  

I resultatet kunde vi se en relativt hög identifierad reglering bland eleverna i årskurs 5 och 7. 

Detta innebär att eleverna i dessa åldrar till stor del anger att de deltar i undervisningen 

eftersom det uppfyller ett personligt värde, det kan till exempel vara kunskaper som är viktiga 

för framtiden. Denna personliga måluppfyllelse är inte helt självbestämmande eftersom det 

fortfarande finns en mindre grad av kontroll, men en identifierad reglering inbegriper, liksom 

inre motivation, en hög nivå av självbestämmande (Deci & Ryan 2000). I svaret på frågan vad 

som är det bästa med ämnet idrott och hälsa är ett vanligt förekommande svar att man deltar 

för att bli stark, smal, bli mer vältränad och få en bättre kondition. Dessa är självuppsatta mål 

som vissa elever har och är en typ av identifierad reglering eftersom det finns ett personligt 

intresse. Alla motiveras av olika saker och som idrottslärare kan man inte förvänta sig att 

samtliga elever gör aktiviteter och uppgifter enbart för den personliga vinningens skull, det är 

snarare så att det mesta i skolan innefattar en viss grad av tvång eftersom det ska leda till ett 

specifikt mål och lärande och detta är även eleverna medvetna om.  

5.3 Slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka inställning och motivation till ämnet idrott och hälsa 

hos pojkar och flickor i årskurs 5,7 och 9. Vår uppfattning utifrån tidigare erfarenheter var att 

elevers inställning till ämnet tenderar att minska i samband med ökad ålder. Tidigare 

undersökningar från bland annat Lundvall & Meckbach (2008) har även visat att det finns en 

skillnad i inställning och motivation hos pojkar och flickor samt hos elever som är fysiskt 

aktiva och inaktiva på fritiden. Resultatet av vår studie visar att en övervägande andel elever i 

samtliga årskurser är positivt inställda och även inre motiverade till ämnet idrott och hälsa. 

Men samtidigt pekar resultatet på en tendens till att elever i årskurs 5 och 7 är mer positivt 

inställda samt har en högre grad av motivation till ämnet än elever i årskurs 9. Resultatet 

påvisar även att en större andel elever i årskurs 9 motiveras av yttre faktorer, som till exempel 

betyg. Utifrån vårt resultat kan vi inte avgöra om det finns någon tydlig skillnad mellan 

pojkars och flickors inställning och motivation till ämnet idrott och hälsa, men vi kan däremot 

se att elever som är fysiskt aktiva på fritiden har en något mer positiv inställning till ämnet än 

elever som är fysiskt inaktiva.  
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5.4. Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att resultatet som framkommit i vår studie inte går att generalisera, dels 

för att urvalsgruppen är relativt liten och dels för att de båda skolor som ingår i 

undersökningen är belägna i samma upptagningsområde. Detta betyder att vi hade kunnat få 

ett annat resultat om undersökningen genomförts i en annan kommun med andra elever i 

samma ålder och på en skola där förutsättningarna sett annorlunda ut. Det finns således flera 

aspekter som påverkar resultatet. Sannolikheten att elevers uppfattning och inställning till 

ämnet idrott och hälsa kan förändras över tid är också relativt stor. Ett rimligt antagande är 

därför att vi antagligen inte hade fått samma resultat om enkätundersökningen hade 

genomförts vid ett annat tillfälle under året. Detta eftersom eleverna möter olika aktiviteter i 

undervisningen samt på fritiden beroende på årstid, vissa aktiviteter förekommer till exempel i 

högre grad på vinterhalvåret än på våren och sommaren. 

5.5. Vidare forskning 

Som rapporter och tidigare studier har uppmärksammat ser även vi att elever i stora drag har 

en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa. Studien har gett oss insikt i hur motiverade 

elever i olika åldrar är till ämnet samt vilken inställning de har. Det som vore intressant och 

angeläget att undersöka för oss som blivande tidigarelärare i idrott och hälsa, är vilken 

betydelse införandet av betyg i lägre åldrar har för elevernas motivation till ämnet.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

2012-11-19 Linnéuniversitetet Växjö 

 

Till målsman 

 

Hej! 

Vi heter Isabelle Erneholm och Hanna Hemström och vi är två studenter som läser sista 

terminen på lärarutbildningen i Växjö. Vi har nu påbörjat examensarbetet, vars syfte är att 

undersöka elevers motivation och attityd till ämnet idrott och hälsa. Vi vill undersöka vilka 

faktorer som motiverar elever i olika åldrar samt om dessa faktorer skiljer sig mellan pojkar 

och flickor.  

För att undersöka detta kommer vi att genomföra en enkätundersökning där sammanlagt sex 

klasser på två skolor ingår. Vi besöker skolorna under v. 48-49. Eleverna får då besvara 

enkäten individuellt och anonymt. Eleven behöver därför INTE uppge namn och klass. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras så att utomstående 

varken kan identifiera personuppgifter eller skola. Enkätundersökningen beräknas ta omkring 

20 minuter. 

Om ni som vårdnadshavare inte godkänner att ert barn medverkar i enkätundersökningen ber 

vi er ta kontakt med oss senast 27 november, 2012.  

 

Med vänliga hälsningar 

Isabelle Erneholm  Hanna Hemström 

Tel: XXX   Tel: XXX 

Mail: XXX   Mail: XXX 

 

Handledare på Linnéuniversitetet är Anna Hafsteinsson-Östenberg  

Mail: XXX 

 

 

 

mailto:anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se
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Bilaga 2 Enkät  

 

 

Enkät om ämnet idrott och hälsa 

 

Hej! 

Nu kommer du att få svara på ett antal frågor. Tänk på att svara vad DU tycker och inte vad 

någon annan tycker. Sätt ett kryss i en av rutorna  på varje fråga, om det inte står att du får 

sätta fler kryss. 

Denna enkät och dina svar kommer inte att visas för dina lärare, föräldrar, kamrater eller 

någon annan utomstående. Deltagandet är frivilligt.  

Försök svara på alla frågor och kontrollera att du har fyllt i allt innan du lämnar in 

enkäten! 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Isabelle och Hanna 
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1. Kryssa i om du är:  Flicka    eller      Pojke 

 

2. Är du aktiv i någon idrott på fritiden? 

Ja  Nej 

 

Om du svarade Ja, vilken eller vilka idrotter? 

 

       

 

Om du svarade Ja, hur många gånger i veckan? 

1-2 gånger i veckan 

3-4 gånger i veckan 

Fler än 4 gånger i veckan 

 

 

3. Hur viktigt är ämnet idrott och hälsa för dig? 



Mycket oviktigt   Varken eller                   Mycket viktigt  

 

         1                   2                                3                   4            5 

   

 

 
4. Hur roligt tycker du att ämnet idrott och hälsa är? 

 

Mycket tråkigt   Varken eller                   Mycket roligt  

 

         1                   2                                3                   4            5 

    



 

5. Hur mycket idrott och hälsa skulle du vilja ha i skolan? 

 

Mindre än nu                       Bra som det är                                             Mer än nu  

 

         1                    2                                3                   4            5 
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6. Lär du dig något på lektionen i idrott och hälsa?

 

      Aldrig         Ibland   Alltid  

 

         1                    2                                 3                   4            5 

   

 

Vad lär du dig?      

       

 

 

 

7. Tror du att du i framtiden kommer att ha någon nytta av det du lär dig på lektionen i idrott 

och hälsa? 

      Aldrig        Ibland   Alltid  

 

         1                   2                                3                   4            5 

   

 

 

8. Vad är det bästa med ämnet idrott och hälsa? 

       

       

       

9. Vad är det sämsta med ämnet idrott och hälsa? 
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10. Hur ofta har ni haft dessa aktiviteter i ämnet idrott och hälsa det senaste året?  

(Sätt ett kryss på varje rad) 

  

                  Varje vecka         Någon gång    En eller två         Aldrig 

                          i månaden  gånger om året 

  

1. Bollspel      

2. Racketspel (t.ex. badminton, tennis)     

3. Bollekar       

4. Dans       

5. Redskapsgymnastik      

6. Friidrott       

7. Simning       

8. Orientering       

9. Skridskor      

10. Styrketräning      

11. Kampsport (t.ex. judo, karate)     

12. Lekar       

13. Avslappning      

14. Idrottsskador      

15. Friluftsliv       

 

 

 

 

Vilka av dessa aktiviteter tycker du bäst om? Skriv en aktivitet i varje ruta nedanför. 

 

 

 

 

 

 

 
Vilka av dessa aktiviteter tycker du sämst om? Skriv en aktivitet i varje ruta nedanför. 
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Hur stämmer dessa påståenden in på dig och din uppfattning om ämnet 

idrott och hälsa? 

 

            Inte som jag               ---------------------                     Så här är jag 

 

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

 
 

 

1. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att andra personer ska tycka att jag är duktig. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

2. Jag vet inte varför jag måste vara med på lektionen i idrott och hälsa.  



Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

3. Jag är bara med på lektionen i idrott och hälsa för att få betyg.  

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

4. Jag känner glädje när jag är med på lektionen i idrott och hälsa.  



Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

5. Jag måste vara med på lektionen i idrott och hälsa, men egentligen vill jag inte. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 
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           Inte som jag            ------------------------                   Så här är jag 

 

 
 

 

6. Ämnet ger mig kunskaper som är viktiga att ha när jag blir vuxen. 

 

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

7. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att mina kompisar tycker att det är viktigt. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

8. Jag är nöjd med mig själv när jag klarar av nya rörelser och övningar.  

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

  

 

 

9. Jag tycker inte att jag är tillräckligt bra för att lyckas med det vi gör på lektionen i idrott 

och hälsa. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

10. Jag måste vara fysiskt aktiv för att vara nöjd med mig själv. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 
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             Inte som jag             ---------------------------               Så här är jag 

 

 
 

 

11. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att jag vill visa andra hur duktig jag är. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

12. Jag skulle känna mig missnöjd med mig själv om jag inte var med på lektionen i idrott 

och hälsa.  

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

13. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att jag tycker om att träffa mina kompisar. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

14. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att jag tycker det är roligt. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

15. Jag kommer att nå målen i idrott och hälsa. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 
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            Inte som jag             -----------------------                   Så här är jag 

 

 
 

16. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att lära mig saker som jag behöver kunna på 

fritiden.  

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

17. Idrott och hälsa är inget för mig. 

 

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

  

 

 

18. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att jag tycker om att lära mig nya saker. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

19. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att mina föräldrar tycker att det är viktigt. 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

20. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att jag vill bli vältränad 

  

Stämmer        Stämmer      Varken         Stämmer  Stämmer 

inte alls               lite  eller        mycket  helt 

 

       

 

 

 

Tack för att du har fyllt i enkäten!  


