
1 
 

 

 

 

Gymnasieelevers motivation till 

undervisningen i idrott och 

hälsa 

 

 

Lisa Brink 
& 

Elin Strandqvist 
 
 

Självständigt arbete 2IDÄ06 
15 högskolepoäng 

 

 

Datum: 2014-03-21 

Handledare: Tobias Stark 

Examinator: Lena Larsson 



2 
 

 

Abstract 

Syftet är att undersöka gymnasieelevers motivation till undervisningen i idrott och hälsa med 

hjälp av en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen gjordes i åtta klasser, både på 

studie- och yrkesförberedande program och på två olika skolor där eleverna läser idrott och 

hälsa 1. Syftet var att utifrån ett motivationsperspektiv få klarhet i vilka faktorer som påverkar 

elevernas deltagande och icke deltagande i undervisningen i idrott och hälsa 1 och om det 

fanns några likheter/ skillnader mellan de studie- och yrkesförberedande programmen samt 

mellan flickor och pojkar. Vi ville även belysa vad eleverna skulle vilja förändra i 

undervisningen i idrott och hälsa för att öka motivationen till deltagande. Resultatet visar att 

både inre och yttre motivationsfaktorer påverkar elevernas motivation till undervisningen i 

idrott och hälsa. Lektionsinnehåll och bra betyg är två av de främsta motivationsfaktorerna 

som genererar den höga närvaron och positiva inställning som ämnet i många fall inger. De 

elever som inte alltid upplever ämnet idrott och hälsa som positivt och viktigt anger orsaker 

som att ämnet ibland känns onödigt och inte alltid så seriöst. Utifrån resultatet kan den största 

skillnaden mellan de jämförda grupperna utläsas på frågan om motiverande lektionsinnehåll. 

Majoriteten pojkar samt elever på de studie- och yrkesförberedande programmen anser att 

bollspel är den mest motiverande aktiviteten samtidigt som flickorna anser att den främsta 

motiverande aktiviteten är styrka och kondition. Roligare lektioner samt ett mer varierat 

lektionsinnehåll anges som de främsta faktorerna som skulle motivera eleverna mer.  

 

 

Nyckelord: idrott och hälsa, motivation, studie- och yrkesförberedande program, flickor och 

pojkar, motivationsfaktorer  
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Förord 

Denna studie genomfördes under vårterminen 2014 på institutionen för idrottsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet, Växjö. Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete under studiens gång. 

Vi vill även tacka de deltagare som varit med och gjort denna studie möjlig. Tack till elever 

och lärare som medverkat i vår studie samt ett stort tack till vår handledare, Tobias Stark. 

Sedan vill vi även rikta ett tack till Ljungby Maskin AB som sponsrat oss med material till vår 

studie. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat oss under studiens 

gång.  

Tack!  

Linnéuniversitetet, Växjö, mars 2014 

Lisa Brink & Elin Strandqvist 
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1. Inledning 
 

Vi är två studenter som läser till lärare i ämnet idrott och hälsa. Under vår 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) tyckte vi oss urskilja ett mönster. Elevernas 

motivationsnivå och inställning till undervisningen i idrott och hälsa varierade stort mellan 

elever samt mellan olika klasser. Dessa skilda uppfattningar bland eleverna resulterade i att 

många lektioner hade en hög elevfrånvaro och/ -eller elever som närvarade vid 

undervisningen utan att aktivt delta i lektionen. Deltagandet och motivationen tycktes skilja 

mellan eleverna på de studieförberedande programmen och eleverna på de yrkesförberedande 

programmen samt mellan flickor och pojkar. Motivationsnivån och inställningarna bland 

eleverna till undervisningen i idrott och hälsa tycker vi är ett intressant ämne som kommer att 

ha stor relevans för oss i vår framtida yrkesroll. Teorin som uppsatsen bygger på är 

motivation då vi finner detta som ett intressant ämne att undersöka och som är relevant för vår 

studie. 

 

Det vi observerade under vår VFU visade också Skolinspektionens flygande tillsyner när 

kontroller av undervisningen i idrott och hälsa nyligen gjordes runt om i landet. Resultatet 

från Skolinspektionen visade på en hög frånvaro och/ -eller många elever som ej deltog aktivt 

i undervisningen. Noterbart är även att närvaron varierade mellan olika typer av 

lektionsinnehåll i ämnet (Skolinspektionen 2010). 

 

Vi som uppsatsskrivare frågar oss därför; vad kan elevernas deltagande/icke deltagande i 

undervisningen i idrott och hälsa bero på? Kan detta bero på bristande motivation hos 

eleverna? Som framtida lärare i idrott och hälsa anser vi att det är vår och skolans roll att öka 

elevernas motivationsnivå till ämnet. Förhoppningsvis bidrar det till ett livslångt intresse för 

fysisk aktivitet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers motivation till undervisningen i 

idrott och hälsa 1. Mer precist handlar det om att jämföra och analysera motivationen till att 

delta i undervisningen i idrott och hälsa bland elever på studieförberedande- och 

yrkesförberedande gymnasieprogram samt mellan flickor och pojkar. Undersökningens 

konkreta frågeställningar är:  

 

 Vad motiverar elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa och vilka är 

skillnaderna med avseende på gymnasieprogram och kön? 

 Vilka faktorer skulle motivera eleverna mer till undervisningen i idrott och hälsa med 

avseende på gymnasieprogram och kön? 
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    3. Bakgrund 
 

I denna del redovisas olika definitioner av begreppet motivation och undersökningens 

bakgrund för de delar vi anser kan ha bidragit till elevernas motivation till undervisningen i 

idrott och hälsa, både historiskt sett och idag.  

 

3.1 Definitioner av begreppet motivation 

  
Vad innebär ordet motivation? Ordet motivation härstammar från latinets “movere” som 

innebär “att röra sig”. När det kommer till begreppet motivation kan man sammankoppla det 

med frågor som “Vad är vilja att lära?” och “Vad är vilja till förändring?” (Jenner 2004). 

Nationalencyklopedins (2013) definition på begreppet motivation beskrivs enligt följande; 

“Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi 

gör vissa saker snarare än andra” (NE.se 2013). 

 

Enligt forskarna, Maeher och Braskamp (1986), kan begreppet motivation definieras utifrån 

följande; riktning, uthållighet, kontinuerlig motivation samt intensitet. Riktning handlar om att 

du väljer att till exempel spela tennis, löpträna eller simma. Att upprätthålla ett engagemang 

och din koncentration då du spelar tennis, löptränar eller simmar beskriver din uthållighet. Att 

spela tennis, löpträna eller simma fyra gånger i veckan visar på att aktiviteten återkommer och 

utförs regelbundet, vilket ligger i linje med begreppet kontinuerlig motivation. Intensitet 

handlar om den kraft du lägger ner på plats, alltså hur mycket du anstränger dig när du till 

exempel spelar tennis, löptränar eller simmar.  

 

Karlöf & Lövingsson (2003) menar att motivationen är det som sporrar en individ till att 

prestera och bete sig på något visst sätt. De intellektuella, fysiologiska och känslomässiga 

processerna i kroppen avgör hur man för sig i olika situationer och vilken energiladdning som 

bildas. Även Maslow (1987) har skrivit om motivation. Han förklarar begreppet som 

någonting konstant, och som aldrig tar slut. När vi uppnått mål som vi känner oss 

tillfredsställda med, dyker det upp nya mål som ska uppfyllas. 
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3.2 Inställning till fysisk aktivitet 

 

För att stärka vår egen undersökning om elevers motivationsfaktorer till undervisningen i 

idrott och hälsa vill vi redovisa vad som motiverar människor överlag till att vara fysiskt 

aktiva på fritiden. I dagens samhälle karaktäriseras barn, ungdomar och vuxnas liv av en 

alltmer stillasittande livsstil (Engström 2010). En tendens man kan se bland ungdomar verkar 

vara att en liten grupp tränar väldigt hårt, medan en större grupp ungdomar är helt passiva 

(Ekberg & Erberth 2000). Hur kommer det sig? Handlar det om barn och ungdomars 

sviktande motivation och inställning gentemot fysisk aktivitet? År 1992 gjorde Allied Dunbar 

National Fitness Survey (ADNFS) en studie med över 15 000 personer från 15 olika länder i 

EU. Målet var att ta reda på de mest vanliga anledningarna till att människor utövade fysisk 

aktivitet på fritiden. De fyra vanligaste anledningarna var:  

 

 1. Främja och bevara hälsa 

 2. Avspänning 

 3. Fitness 

 4. Kontrollera vikten 

(Biddle & Mutrie, 2008) 

 

Idag är det tyvärr så att barn och ungdomar inte har motivation nog att träna på egen hand 

flera gånger i veckan, bortsett från idrottsrörelsen (Schäfer Elinder & Faskunger 2006). 

 

3.3 Attityder till skolan 

 

Skolverket gör med jämna mellanrum en undersökning av elever, deras föräldrar och lärares 

attityder gentemot skolan. Rapporterna kompletterar den nationella utvärderingen (NU-03) av 

det svenska skolväsendet genom att på så vis ge olika gruppers upplevelser och syn av skolan. 

Attityder påverkas av omgivningen, exempelvis genom socialisation mellan förälder till barn, 

elev till elev eller lärare till elev, samt genom egna erfarenheter och kontexter (Skolverket 

2013a). Det är viktigt att skapa sammanhang, tydliggöra mål och syfte med ämnet för att 

eleverna ska känna sig mer delaktiga. Även för att ha ett större inflytande i undervisningen 

samt att på detta sätt skapa förståelse om varför lektionsinnehållet i ämnet faktiskt ser ut så 

som det gör (Ekman & Pilo, 2012). För att öka elevers motivation till undervisningen i idrott 
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och hälsa är det viktigt att som lärare vara införstådd i vilka faktorer som främjar detta. Enligt 

Skolinspektionen (2010) är ett ensidigt lektionsinnehåll ett problem som kan bidra till att 

nedbringa elevernas motivationsnivå samt även lusten av att vilja vara delaktiga i 

undervisningen. 

 

Den allmänna motivationen och trivseln enligt gymnasieelever i skolan sammanfattas i 

Skolverkets ”Attityder till skolan 2012” med följande siffror: “Sex av tio av de äldre eleverna 

anser att det oftast eller alltid är roligt att gå till skolan”, samt att “11 procent tycker sällan 

att det är roligt att gå till skolan och 4 procent uppger att det aldrig är roligt att gå till 

skolan” (Skolverkets 2013a, ss. 51-52). Skolan måste ansvara för att undervisning och 

kontext ska stimulera motivation och därmed förbättra elevernas attityd gentemot skolans 

utbildning. Detta leder förhoppningsvis till att fler elever tycker att det är roligt att gå till 

skolan och känner att den är meningsfull. Annerstedt (2007) belyser samma sak, för att öka 

elevers motivation till aktiviteter och uppgifter är det viktigt att göra dessa meningsfulla, 

intressanta och roliga. Den inre motivationen kan användas som ett drivmedel att lära sig och 

utveckla en viss färdighet. Känslan av att klara av en uppgift eller aktivitet som till en början 

uppfattas som svår kan bidra till att utveckla självkänslan och ha roligt på samma gång. En 

annan faktor som kan göra eleverna mer motiverade är yttre belöningar, som en form av ett 

erkännande, en uppskattning och/eller acceptans från lärare och kamrater. Målen som läraren 

sätter upp i undervisningen i idrott och hälsa bör därför vara uppnåeliga, relevanta och 

utmanande för eleverna. För att tillgodose alla olika individers behov är det också viktigt att 

variera karaktärerna för de uppsatta målen så att de uppfattas som meningsfulla för eleverna 

(Annerstedt 2007). 

 

3.4 Skolans roll  

 

Innehållet i skolans undervisning i idrott och hälsa har förändrats och präglats av olika 

kamper som förts genom tiden. Kamperna har förts om vad som uppfattas vara det “rätta 

sättet” att utöva fysisk aktivitet och träning på. Linggymnastiken hade under 1800-talet och 

långt in på 1900-talet stort inflytande på gymnastiken i skolan, som var den dåtida 

benämningen på ämnet. När ämnet 1980 bytte namn från gymnastik till idrott ändrades 

undervisningens innehåll, det blev mer sportifierat och fysiologiskt motiverat. Det senaste 

decenniet har präglats av en större frihet för skolorna, men också för den enskilda eleven. Nu 
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heter ämnet idrott och hälsa. Alla möjliga aktiviteter finns på schemat, till exempel lek och 

rekreation, med betoning på samarbete. Sådana aktiviteter har blivit självklara inslag med 

motiveringen att locka eleverna att delta på lektionerna och få ett livslångt intresse till att vara 

fysiskt aktiva (Engström 2010). 

 

En undersökning som Eriksson m.fl. (2003) har gjort är att inställningarna till de praktiska 

ämnena, framförallt undervisningen i idrott och hälsa samt musik värderas högst bland 

eleverna. Inställningen hos elevernas föräldrar visar att ämnet idrott och hälsa värderas som 

nummer fem bland skolans olika ämnen. Lärarna uppfattar att det finns ett stort intresse för 

ämnet, lite mer än 40 % av lärarna menar på att nästan alla elever är motiverade och 

intresserade av ämnet idrott och hälsa. En majoritet bland eleverna anser också att ämnet är 

intressant, endast 15 % är av en annan uppfattning (Eriksson m.fl. 2003).  

 

Utifrån Skolverkets (2011a) läroplan för idrott och hälsa skall: 

 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i 

arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. 

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån 

egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter 

utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras 

till fakta och teorier. 

(Skolverket 2011a, s.83) 

 

3.5 Elevernas närvaro/ frånvaro 

 

Skolinspektionen gjorde den 22 april 2010, en flygande tillsyn på drygt 300 lektioner i ämnet 

idrott och hälsa. De besökte 172 grundskolor i 64 kommuner runt om i landet. Målet var att 

granska skolverksamheten i idrott och hälsa. Granskningen omfattade 7 623 elever i 

årskurserna 7-9. Under den flygande tillsynen visade det sig att vid en fjärdedel av alla 

lektioner deltog alla elever. Den höga frånvaron och andelen elever som var närvarande men 

inte deltog i undervisningen var oroväckande hög. Så många som en femtedel av eleverna var 

frånvarande och/eller inte deltagande under lektionens aktiviteter. Frånvarostatistik från andra 

skolämnen saknas, men siffrorna i ämnet idrott och hälsa upplevs ändå som oroväckande 

höga. Skolinspektionens rapport (2010) visar att så många som 30-50 % av eleverna på var 
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tionde lektion var frånvarande av okänd anledning, eller närvarande men utan att delta i 

undervisningen. Vid de flygande tillsynerna var dessutom nästan två procent befriade, enligt 

lärarna, från att helt eller delvis delta i undervisningen. Även detta är en hög siffra då 

skollagen har en stark begränsning när det kommer till att befria elever från vis undervisning 

(Skollagen 3 kap. § 12). 

 

3.6 Faktorer som påverkar deltagandet i undervisningen i idrott och hälsa 
 

Enligt Eriksson m.fl. (2003) är det fler elever (87 %) i årskurs 6 som anser att ämnet idrott 

och hälsa är intressant gentemot i gymnasiet då cirka 75 % säger detsamma. Av eleverna på 

gymnasiet är det mellan 9- 18 % som deltar endast för att få ett betyg. En annan fråga som 

togs upp i undersökningen var hur eleverna känner inför lektionerna i idrott och hälsa. Där var 

det två främsta svaren “att de tyckte det var roligt” och “att de kände sig trygga”. Dessa svar 

kan kopplas till målet med idrott och hälsa i skolan, som är bland annat att gynna 

rörelseglädje, ge kunskaper utifrån ett utvecklat sätt att se på hälsa och ge eleverna en positiv 

syn på sin kropp med mera (Skolverket 2011b). 
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4. Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt kommer vi att teckna ett forskningsläge, genom att ge en överblick av den 

forskning som har bedrivits i anslutning till problemområdet. Framställningen är upplagd så 

att vi först redogör för: hög- och lågmotiverade elever, motivationsfaktorer och elevers 

upplevelser till undervisningen i idrott och hälsa. Fortsättningsvis redovisas tidigare 

forskning om: elevers attityder till undervisningen i idrott och hälsa, inställning- och 

motivationsskillnader bland elever och därefter påverkar lektionsinnehåll motivation och 

inställning? Avslutningsvis ges en redogörelse om forskning gällande motivation och kön.  

Noterbart är att det är brist på tidigare forskning om gymnasieelevers motivation till 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Detta har gjort att vi använt oss av tidigare forskning 

som främst berört yngre elever i grundskolan, men som vi anser har relevans för vår studie.  

 

4.1 Hög- och lågmotiverade elever 

 

Arnegård (2006) har undersökt hög- och lågmotiverade elever i åk 9 och hur de upplever 

skolämnena i allmänhet, men också specifikt för ämnet idrott och hälsa. I sin resultat- och 

analysdel valde han ut de tio elever som hade flest rapporter om sådana upplevelser, de så 

kallade högmotiverade eleverna. För att sedan jämföra sina resultat valde han också ut de tio 

elever som hamnat lägst i samma avseende, de så kallade lågmotiverade eleverna. 

Undersökningen avgränsades till skolor i Stockholmsområdet, vilka hade dels “vanliga” 

klasser i åk 9, men även klasser med idrottsinriktning och även klasser med musikinriktning i 

åk 9. Resultatet av undersökningen är att av de högmotiverade eleverna är alla mycket aktiva 

på fritiden, när det handlar om utövning av idrott eller musik. Endast en av dessa tio elever 

var inte med i någon typ av förening, men istället aktiv på egen hand.  

 

Av intervjuerna framgår det att de högmotiverade eleverna har en förmåga att vara mycket 

fokuserade och koncentrerade på skolarbetet utan att de själva tänker på det, “att bara tänka 

på det, utan att tänka på det” (Arnegård 2006, s.188). Det kan förklaras på det sättet att de 

tänker på det de gör här och nu, men de reflekterar inte särskilt mycket kring “varför”, under 

den pågående aktiviteten. En gemensam framställning av Arnegårds (2006)  intervjuer visar 

på lättheten för de högmotiverade eleverna att kunna koncentrera sig i alla möjliga situationer. 

Värt att poängtera är att de intervjuade eleverna anser att det är svårare att koncentrera sig när 
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det är tråkigt mot att göra det om aktiviteten är rolig. En tolkning som Arnegård (2006) gör av 

intervjuerna med de högmotiverade eleverna är att idrott och hälsa överlag upplevs som 

stimulerande och roligt. Framförallt när eleverna själva får utöva, tillskillnad från att enbart 

sitta passiv och lyssna eller endast vara teoretiskt engagerad. Men läraren spelar en stor roll 

för elevernas intresse. 

 

Ämnet idrott och hälsa beskrivs av de flesta eleverna, i Arnegårds (2006) undersökning, som 

mycket kul eller roligt. Den teoretiska delen i ämnet upplevs däremot inte lika roligt. Där 

menar eleverna på att det upplevs som vilken teoretisk lektion som helst eftersom den fysiska 

aktiviteten är borta. Elevernas fokus ligger främst på inslaget av kroppslighet, att röra på sig 

och att även utöva aktiviteter som kräver andra kapaciteter än bara de teoretiska. Ungdomar 

uppskattar ämnet idrott och hälsa då de får uppleva utmaningar, tävlingar, lagsporter och 

idrott i en positiv atmosfär. Eleverna får i undervisningen i idrott och hälsa stora möjligheter 

att utvecklas menar Lake (2001) i sin kvalitativa studie han gjort bland 16- 18- åringar. De 

elever som ogillar undervisningen i idrott och hälsa och istället drivs bort från ämnet, ogillar 

idrott, lagarbete och tävling. Enligt studien leder detta till att eleverna får en känsla av 

inkompetens, frustration, tvingande till deltagande och dessutom en negativ feedback från 

lärare. De elever som har en mer neutral syn på de fysiska aspekterna i ämnet idrott och hälsa 

menar på att undervisningen mer fungerar som ett avbrott från de övriga teoretiska 

lektionerna, utvecklar en viss kunskap samt att det har viss praktiskt träningsmässiga fördelar. 

Vissa likheter i elevernas motivation och inställning kan dras mellan Arnegårds (2006) 

högmotiverade elever och de elever som Lake (2001) menar på har en mer neutral syn på 

ämnet idrott och hälsa. Tydligt är att eleverna motiveras av att röra på sig. 

 

4.2 Motivationsfaktorer 

 

Flera studier som redovisas nedan visar  hur elevernas aktivitetsnivå ser ut på fritiden 

resulterar i hur motivationen är gentemot undervisningen i idrott och hälsa. En studie som 

stärker detta är Isbergs (2009) undersökning som pågick under ett och ett halvt år för att 

kontrollera och registrera den fysiska aktiviteten på fritiden bland 60 undersökningsdeltagare i 

åldrarna 12- 15 år. Målet med Isbergs (2009) undersökning var att alla deltagare skulle välja 

aktiviteter med hög intensitet i minst 20 minuter per gång (idrottslektionerna ej inräknade). 

Vid projektets start observerades det hur lärarna introducerade uppgiften för eleverna.  
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Isberg (2009) delade upp undersökningsdeltagarna i tre olika grupper: 

 

Grupp 1: Fysiskt inaktiva (deltagarna som inte regelbundet är fysiskt aktiva på 

fritiden). 

Grupp 2: Motionärer (deltagarna som är fysiskt aktiva utan att tillhöra någon 

föreningsidrott på fritiden). 

Grupp 3: Föreningsaktiva (deltagarna som är aktiva och engagerade i en 

föreningsidrott på fritiden).  

 

Slutsatsen som Isberg (2009) gjorde utifrån intervjuerna resulterade i tre huvudkategorier: 

 

          1. Lärarens roll- lärarens sätt att stimulera/ icke stimulera; uppmuntran/ icke 

               uppmuntran genom dagbokskommunikationen (feedbacken).         

            2. Träningsdagbokens roll- en personlig bok; ett mätinstrument. 

            3. Viktiga andras roll (familjemedlemmar och vänner). 

(Isberg 2009, ss. 68- 69) 

 

De tre ovanstående huvudkategorierna visade sig i intervjuerna vara de mest betydelsefulla 

motivationsfaktorerna gällande ungdomars utövande av fysisk aktivitet. Resultatet visar att 

betydelsen av de olika huvudkategorierna varierar mellan de olika grupperna (Isberg 2006).  

 

 Lärare Viktiga andra Träningsdagbok 

Grupp 1 65 % 61 % 13 % 

Grupp 2 66 % 3 % 82 % 

Grupp 3 11 %  4 % 64 % 

Tabell: Motivationsfaktorer bland de 60 undersökningsdeltagarna uträknat i procent. Deltagarna kan ha valt 

flera alternativ (Isberg 2006). 

 

I Arnegårds (2006) studie var den tydligaste orsaken till elevernas låga motivationsnivå 

svårigheten att kunna koncentrera sig under lektionerna. De upplever att de inte är särskilt 

uppmärksamma och engagerade på det som sker i undervisningstillfället och att det i sin tur 

leder till att de inte lär sig mycket när de sedan ska jobba på egen hand (Arnegård 2006).  
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I Arnegårds (2006) undersökning framkommer det att de lågmotiverade eleverna är relativt 

positiva till undervisningen i idrott och hälsa i förhållande till övriga skolämnen. Jämför man 

inställningen till skolan med de högmotiverade eleverna upplever de lågmotiverade eleverna 

skolan generellt som en hög utmaning, skolarbetet känns tyngre och svårare.  

 

4.3 Elevers upplevelser av undervisningen i idrott och hälsa 

 

När det kommer till undervisningen i idrott och hälsa upplever färre elever, från den 

lågmotiverade gruppen, starka och positiva händelser och aktiviteter, jämfört med den 

högmotiverade gruppen. Eleverna tycker själva att de har lätt för ämnet, en elev säger följande 

i intervjun: “Det är inte svårt att lära sig i idrotten därför att det är kul” (Arnegård 2006 s. 

200).  Detta kan liknas vid Åströms (2013) intervjuundersökning som gjordes bland sju elever 

i åldrarna elva och tolv. Resultatet visade att den upplevda kompetensen av lektionsinnehållet 

hade en stor inverkan på elevernas motivation. I intervjuerna framkommer det att om eleverna 

inte var bra på aktiviteten upplevdes den som tråkig. 

 

Eleverna som känner omotivation och olust inför idrott och hälsa, samt fysisk aktivitet i 

allmänhet, beror enligt Lake (2001) främst på känslan av att man känner sig obekväm, 

ointresserad eller att man heller inte har hittat någon passande träningsform för sin egen del. 

Detta resultat stärks av Åströms (2013) studie där eleverna uttryckte ångestkänslor vid vissa 

aktiviteter som de kände sig obekväma med. De elever /ungdomar  med motsatt inställning 

känner sig istället intresserade, avslappnade, erhåller ett positivt socialt utbyte samt känner sig 

bättre rent psykiskt och fysiskt. Den största bidragande orsaken till att ungdomarna kände så 

positivt inför fysisk aktivitet, både i skolan och på fritiden, var i de flesta fall känslan av 

tillfredsställelse i tävlingsögonblicken och även känslan av att lyckas uppfylla de uppsatta 

målen. Ett resultat som framkom i studien var att i den positiva gruppen fanns där två helt 

skilda uppfattningar. Den andra delen av gruppen anser att fysisk aktivitet och idrott och hälsa 

i skolan ger en känsla av frihet, möjliggör att få vistas utomhus eller känslan av att “ges 

möjlighet att tänka och reflektera” (Lake 2001). I och med dessa iakttagelser påpekar Lake 

(2001) att vissa elever och ungdomar får en positiv upplevelse genom tävlingsmiljön, där 

både den psykiska och fysiska hälsan stimuleras genom den sociala bekräftelsen som 

tillkommer, men också genom den faktiska möjligheten till avslappning. Samtidigt som för 
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vissa elever exakt samma miljö ger helt motsatta känslor, som exempelvis ängsla och 

utestängdhet.  

 

4.4 Elevers attityder till undervisningen i idrott och hälsa  

 

Sollerhed & Ejlertsson (2002) har i en studie jämfört gymnasieungdomars attityder till 

undervisningen i idrott och hälsa samt deras personliga fysiska förmåga. När de jämfört 

resultaten av det framtagna fysiska index med jämförligt attitydsindex framkom det att elever 

med lägre betyg och lägre fysisk förmåga i större utsträckning tycker att undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa är tråkigt. Arnegårds (2006) resultat i sin studie visar på att i 

undervisningen i idrott och hälsa är de flesta av eleverna koncentrerade under lärarens 

genomgångar och instruktioner. Däremot upplevs utmaningen och det kunnande som krävs, 

relativt lågt. Majoriteten av eleverna känner sig inte speciellt engagerade eller stimulerade. 

Arnegårds (2006) studie påvisar att den teoretiska delen av undervisningen i idrott och hälsa 

upplevs som relativt tråkigt, samtidigt som det praktiska idrottsutövandet upplevs som 

positivt. Utmaningen, kravet på det egna kunnandet och där koncentrationen är på topp, 

känner eleverna att de lyckas, är nöjda och upplever kontroll över pågående situation. Detta 

leder överlag till att de flesta elever känner sig engagerade och stimulerade. Trots att rapporter 

vid flera tillfällen visar på att när kunnandet som krävs eller när inte utmaningen är tillräckligt 

stor, upplevs aktiviteten ändå som engagerande och stimulerande. Många av aktiviteterna 

kräver full koncentration för att lyckas och det leder till att eleverna känner sig fokuserade och 

intensivt koncentrerade under lektionen (Arnegård 2006).  

 

4.5 Motivationsskillnader bland elever 

 

Larsson (2002) har gjort en studie som handlar om varför elever på två gymnasieskolor, inte 

deltar i undervisningen i idrott och hälsa. Första frågeställningen i Larssons (2002) studie 

handlar om hur stor omfattning elever som inte deltar på lektionerna. Resultatet bygger på 

lärarnas frånvarorapporteringar och visar att ungefär en fjärdedel av de 1 068 eleverna som är 

med i studien, deltar mindre än på 70 % av lektionerna. Ungefär hälften av dessa elever 

kommer till undervisningen, men är inte ombytta eller av någon annan anledning inte deltar 

aktivt. Det är också en stor skillnad på närvaron i undervisningen i idrott och hälsa beroende 

på vad man går för typ av program. Elever på de yrkesförberedande programmen deltar i 
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mindre utsträckning än de som går på ett studieförberedande program. Något som Larsson 

(2002) konstaterar är att elever på gymnasiet har undervisning i idrott och hälsa knappt en 

gång per vecka, och för en del är det ännu mer sällan eftersom de ofta uteblir från 

undervisningen eller sitter passiva vid sidan av aktiviteterna. 

 

Larsson har också intervjuat elever med hög frånvaro. En del elever är närvarande men byter 

inte om till idrottskläder, medan andra inte dyker upp alls. De flesta intervjuade går på ett 

yrkesförberedande program. Deras föräldrar är mestadels inte intresserade av barnens skola, 

samt att föräldrarna själva inte motionerar. Få av de elever som intervjuades hade medicinska 

skäl till att inte delta. Istället var skälen ofta grundade ur psykologisk eller social natur, som 

dåligt självförtroende eller grupptryck (Larsson 2002).  

 

Sista frågeställningen i Larssons studie besvarades med en enkätundersökning. Enkäten 

belyser frågor om bland annat gymnasieprogram, motion, idrottsundervisning etc. Larsson 

(2002) gör främst en jämförelse utifrån elever som går på studie- eller yrkesförberedande 

program. Hennes huvudsakliga fokus ligger på att försöka identifiera elever som har mindre 

positiva upplevelser av undervisningen i idrott och hälsa. Ett resultat som framkom i 

frånvarostatisktiken visar sig också här gällande motion på fritiden. Elever som aldrig eller 

nästan aldrig motionerar är nästan dubbelt så många på de yrkesförberedande programmen 

jämfört med eleverna på de studieförberedande programmen. 

 

I sin studie redovisar Larsson (2002) också elevers inställning till ämnet idrott och hälsa. 

Även här är det flest elever från de studieförberedande programmen som är positiva till 

ämnet. Många av de elever som har negativa upplevelser av ämnet anger orsaker som; oro, 

otrygghet, utsatthet och prestationskrav. Faktorer som påverkar de negativa upplevelserna är 

bland annat förflyttning till idrottshall, duschning och omklädning samt samundervisning. 

Många elever, oavsett program, tycker att ämnet är ett viktigt och betydelsefullt ämne. Även 

de elever som har negativa upplevelser från undervisningen, och de som sällan deltar, tycker 

ämnet är betydelsefullt. En av enkätfrågorna tog upp om eleverna är nöjda med sin prestation 

i ämnet idrott och hälsa. Endast 36 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen anger 

att de är nöjda med sin prestation. För att eleverna ska prestera måste de få känna sig duktiga, 

vilket bidrar till ökat självförtroende och vilken inställning eleven får till undervisningen. 

Hinic (2004) skriver att känslan av en lyckad prestation leder till positiva upplevelser såsom 

tillfredsställelse och stolthet, vilket leder till att man fortsätter att motiveras. Däremot så kan 
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ett misslyckande bidra till upplevelsen av otillräcklighet och i längden leda till att man inte 

försöker sig på uppgiften i framtiden. Därför är det viktigt att eleverna får känna att de lyckas. 

 

4.6 Påverkar lektionsinnehållet motivationen? 

 

Fortsättningsvis i Larssons (2002) studie, visar hon att vilket innehåll man väljer att ha på 

lektionerna kan påverka elevernas motivation och inställning. Eleverna fick i Larssons (2002) 

enkät ange vad de tycker bäst respektive sämst om. Aktiviteter som omnämns är redskap, 

dans och bollspel, både när det gäller som uppskattade aktiviteter och som mindre 

uppskattade aktiviteter. Även Redelius (2004)  har gjort en studie där totalt 677 elever i åk 9 

fick besvara ett frågeformulär. Vi har valt att använda oss av några resultat som framkom i 

studien, då vi tycker att dessa frågor är relevanta till vår egen undersökning. Resultaten berör 

bland annat det som Larsson (2002) fick fram i sin enkät med eleverna, vad som är mest 

omtyckt respektive minst omtyckt på lektionerna. 

 

De mest omtyckta aktiviteterna Flickor (n= 328) Pojkar (n=310) 

Bollspel 46 67 

Dans 26 2 

Simning 24 18 

Redskapsgymnastik 18 12 

Friidrott 17 19 

Aerobics/ motionsgymnastik 25 2 

Tabell 1: Idrott och hälsa aktiviteter som eleverna uppskattar mest i procent (Redelius 2004, s. 158). 
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De minst omtyckta aktiviteterna Flickor (n= 328) Pojkar (n=310) 

Orientering 49 28 

Friidrott 32 14 

Redskap 29 28 

Dans 15 52 

Aerobics/ motionsgymnastik 10 32 

Tabell 2: Idrott och hälsa aktiviteter som eleverna minst uppskattar i procent (Redelius 2004, s. 159). 

 

4.7 Motivation och kön 

 

Pintrich och Schunk (2002) har gjort en undersökning om flickor och pojkars motivation till 

olika skolämnen och olika slags ämnesinnehåll. När det kommer till undervisningen i idrott 

och hälsa visar Pintrich och Schunk (2002) att flickor och pojkar kan värdera lektionsinnehåll 

på olika sätt. Som ett resultat av detta visade det sig att pojkarna på gymnasiet är mer 

motiverade och positiva till undervisningen än vad flickorna är. Enligt undersökningen 

noterades även att inställningen skiftar mellan könen. Pojkarnas inställning var mer stabil 

medan flickornas hållning var i ständig förändring. 

 

Larsson (2001) konstaterar i sin studie att det inte enbart behöver vara pojkarna som är 

prestationsinriktade utan att det likväl kan vara både flickor och pojkar. I en undersökning av 

Lundvall (2004) anser sig de flesta eleverna vara positiva och nöjda med ämnet idrott och 

hälsa. Pojkarna finner inspiration från ämnet och anser sig även vara duktigare än flickorna. 

Flickorna upplever sig själva ofta som dåliga i ämnet, vilket gör att flickorna beskrivs som 

något mer missnöjda än pojkarna. I en undersökning av Eriksson m.fl. (2003)  visar resultatet 

att flickor och pojkar är olika motiverade till skilda ämnesinnehåll. Orsaken till detta kan vara 

att ämnesinnehållet ofta är mer tilltalande för pojkarna än vad det är för flickorna. Utifrån ett 

projekt, kallat KIS-projektet, kan det konstateras att undervisningen i idrott och hälsa 

domineras av en maskulin norm (Larsson m.fl. 2005). Inom idrotten generellt, men även inom 

ämnet idrott och hälsa är det främst de fysiska egenskaperna som brukar förknippas med 

maskulinitet - uthållighet, styrka, snabbhet, “att vilja”, bollkontroll och spelförståelse. Dessa 
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egenskaper värderas högre än egenskaper som förknippas med femininitet, såsom rörlighet, 

expressivitet, estetik, koordination och reflektion (Jönsson 2012; Larsson 2010). 

 

Bringsén (2012) skriver i en rapport om högstadieflickors uppfattning av undervisningen 

idrott och hälsa. Enligt eleverna ska läraren i idrott i och hälsa vara en duktig pedagog, som 

inte låter sin egna idrottsliga bakgrund påverka undervisningen. Detta eftersom 

undervisningen då, enligt flickorna, lätt kunde bli enformig och tråkig, och gör att de inte vill 

delta. 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika motivationsteorier, bland annat amotivation, 

prestationsmotivation samt inre och yttre motivation. Avslutningsvis beskriver vi teorin 

KASAM. 

 

5.1 Inre och yttre motivation 

 

Motivation kan delas upp i, en inre motivation samt i en yttre motivation. Faktorer som 

Börjesson (2010) beskriver och som bidrar till motivation som kommer utifrån, yttre 

motivation är: 

 

 Anskaffad kunskap 

 Betydande/ inflytelserika personer 

 Information och upplysning 

 Omgivningens erfarenheter och kunskaper 

 

Enligt Börjesson (2010) blir den yttre motivationen mer och mer påtaglig ju äldre barnet blir. 

När de gamla normerna och värderingarna börjar ifrågasättas uppstår viljan att söka nya 

kunskaper och lära sig andra förhållningssätt. Trots detta är oftast de tidigare inlärda 

normerna och värderingarna mycket starka och styr till viss del fortfarande tonåringarnas 

beteende. Man börjar mer och mer jämföra sig med andra individer i sin omgivning och börjar 

även ta del av deras erfarenheter och omvandla dem till sitt eget liv. Börjesson (2010) menar 

därför också på att förebilder, hjältar och liknande blir viktiga faktorer i strävan efter 

motivation och lustkänsla bland barnen.  

 

Enligt Bunke & Wennberg (2013) kan den yttre motivationen delas upp i fyra kategorier, 

integrerad reglering, identifierad reglering, introjicerad reglering samt yttre reglering. 

 

 Integrerad reglering: Beteendet symboliserar det som man tycker är viktigt, kanske en 

aktivitet som du hållit på med i hela ditt liv. “Jag löptränar för att jag alltid har gjort 

det, det ingår i min livsstil”. 
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 Identifierad reglering: För att uppnå något annat än själva träningen, ett mål, till 

exempel: “Jag löptränar för att få en bra kondition”. 

 Introjicerad reglering: Du utför en aktivitet för att slippa skuldkänslor och negativa 

tankar, till exempel: “Jag tränar för att det är nyttigt, jag kan inte hoppa över 

träningen”. 

 Yttre reglering: Beteendet utförs för att få en belöning eller för att man är tvingad. 

“Jag går till lektionen i idrott och hälsa för att jag måste ha ett betyg” eller “Mamma 

säger att jag måste träna, så därför gör jag det”  

(Bunke & Wennberg 2013) 

 

Börjesson (2010) beskriver några faktorer som kan komma inifrån, inre motivation är:  

 

 Uppväxtvillkor, hur barn växer upp med föräldrarnas och släktens bestämmelser om 

vad som är viktigt, hur man ska bete sig och tycka om saker och beteenden. De första 

motiverande faktorerna, så som nyfikenhet, lust och intresse kommer också från 

familjen. De vuxna bygger alltså upp barnets självbild och kan därmed också 

bestämma vad som ska förstärkas och vad som ska förminskas.  

 Egna personliga anskaffande normer, värderingar och attityder. Först i tonåren börjar 

barnet fundera och ifrågasätta sin personliga individ och istället begrunda vem de 

önskar vara i framtiden.   

 Personlig självbild, självkänsla och det individuella självförtroendet. Tonåringarna 

experimenterar och testar på nya identitetsroller innan de uppnått det första personliga 

målet. Man slutar förhoppningsvis aldrig lära sig, utan man testar istället hela tiden på 

nya saker att fördjupa sig i, eller gå vidare med något man har behov av.  

 

Deci & Ryan (2000) förklarar begreppet inre motivation med att deltagandet är självvalt samt 

att motivationen kommer ifrån och ökar då aktiviteten uppfattas som meningsfull och rolig. 

 

5.2 Amotivation 
 

Teorin om amotivation introducerades av psykologiprofessorerna Deci & Ryan (2000). 

Amotivation är bristande motivation eller avsaknaden av motivation, och personer som 

kännetecknas av detta utmärker sig genom att till exempel visa ointresse för fysisk aktivitet 

och har ingen drivkraft alls (Bunke & Wennberg 2013). En amotiverad person saknar både 
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yttre och inre motivation och individen värdesätter inte aktiviteten och kommer därför, så gott 

som det går, att försöka undvika den (Williams 2010).  

 

 

Bilden ovan visar på de olika typerna av motivation som en tänkt trappa. Den starkaste formen av motivation, 

inre motivation, återfinns högst upp på trappan. (Bunke & Wennberg 2013, s.27). 

 

5.3 Prestationsmotivation 
 

Teorin om prestationsmotivation kan man koppla samman med den inre motivationen. Har en 

individ hög prestationsmotivation försöker denna alltid att göra sitt bästa, oavsett om det 

slutar i en belöning eller inte. De två utmärkande faktorerna för denna typ av motivation är 

lusten att sätta igång med en specifik uppgift samtidigt som rädslan för att misslyckas även 

den finns i det undermedvetna. Lusten som uppkommer när en uppgift/aktivitet presenteras 

gör att man blir sporrad att sätta igång, samtidigt som rädslan för att misslyckas kan hålla 

individen tillbaka och till och med göra så att man väljer att inte ens försöka sig på uppgiften. 

Man kan säga att det hela tiden pågår en inre konflikt mellan de båda faktorerna (Imsen 

1988). Atkinson (1964) sammanfattar teorin med att beskriva prestationsmotivationsteorin 

som individens motivation till att uppnå framgång samt att undvika att misslyckas.  

 

Framgång och misslyckande är inte konkreta händelser. De är psykologiska tillstånd till följd av 

uppfattningen att nå eller inte nå målen… Av detta följer att om det finns kulturella variationer i de 

personliga egenskaper som anses vara önskvärt, kommer framgång och misslyckande ses på olika sätt i 

olika kulturer. 

(Maehr & Nicholls 1980, s.280) 

 

Enligt Maehr & Nicholls (1980) finns det tre typer av prestationsmotivationer:  

 Anpassningsförmåga: målet med individens beteende är att maximera den personliga 

förmågan att anpassa sig (Maehr & Nicholls 1980). Inom idrottspsykologin har denna 
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syn kommit att ändras och istället definieras framgång till individuella personliga mål 

där man markerar överlägsenhet (Duda 2001). 

 Anpassningsbar till uppgiften: målet för individen är här att komma fram till en 

lösning för sin egen skull snarare än att visa sin personliga förmåga (Maehr & 

Nicholls 1980).  

 Socialt anpassningsbar: denna typ av prestationsmotivation är inte lika väl 

analyserad som de övriga två. Maehr & Nicholls (1980, s. 241) definierar denna del 

som en “överensstämmelse gällande normer och moraliska avsikter snarare än att 

visa sig överlägsen”. 

 

Det är viktigt att i undervisningen bidra till att utveckla elevernas självbild och 

självförtroende. Enligt Skolverket (2011b) ska undervisningen: “skapa förutsättningar för 

alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra 

till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” 

(Skolverket 2011b, s.1). Det är alltså skolans ansvar att varje elev “ kan lära, utforska och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” 

(Skolverket 2011a, s.9). Inställningen till skolan och dess undervisning, i vårt fall 

undervisningen i idrott och hälsa, är något som hela tiden behöver arbetas med som lärare. 

Läraren ska enligt Skolverket (2011a, s.10) exempelvis: “stärka varje elevs självförtroende 

samt vilja och förmåga att lära” samt “stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt 

stöd till elever i svårigheter”. Prestationsmotivation är en balansgång mellan en positiv och 

stimulerande upplevelse och en negativ och icke stimulerande. Under vår VFU var det många 

elever som tenderade att gå från att vara positiv och känna lust inför en aktivitet till att efter, 

exempelvis; ett misslyckat kast i basketen ge upp och sätta sig vid kanten.  

 

5.4 KASAM 

 

För att förstå hur människor påverkas och motiveras av olika faktorer ger teorin KASAM en 

inblick i hur människor presterar och bemöter utmaningar. Vidare kan man säga att KASAM 

ligger till grund för människors olika självbilder och självförtroenden.  

Börjesson (2010) har utgått ifrån sociologen Aron Antonovsky teori KASAM när hon, ur ett 

hälsofrämjande perspektiv, valt att lägga fokus på vilka olika faktorer som ger människor 

goda förutsättningar att främja sin hälsa. Antonovsky ansåg att detta synsätt borde 
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kompletteras med det salutogena perspektivet. Han har i sin forskning presenterat en idé eller 

teori som innebär att människor klarar av olika typer av problem, kriser och hinder om de har 

KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Begreppet KASAM delade han sedan ytterligare upp i 

tre delar. Dessa är: 

 

 Meningsfullhet: denna del handlar om att känna mening i livet och tillvaron. 

Individen ska känna tillhörighet och ha sin plan med livet, känna tilltro till sig själv, 

till andra individer samt till en yttre makt. Individen ska med andra ord känna säkerhet 

och trygghet. 

 Begriplighet: en annan viktig grundpelare är det som har med kommunikation och 

språk att göra. Hur individen förmedlar och tar emot kommunikation till och från 

omgivningen. Hur man väljer att sortera in och ta emot olika budskap.  

 Hanterbarhet: de kriser, problem och hinder som uppkommer i individens liv måste 

mötas och hanteras av strategier, modeller och lösningar. Hur tar man sig fram och 

vilka hjälpmedel har individen? Vilka i sin omgivning kan man vända sig till om det 

skulle vara nödvänligt, socialt och professionellt?  

(Börjesson 2010) 

 

Börjesson (2010) menar på att KASAM spelar stor roll när det kommer till kommunikationen 

mellan människor. Människor med låg “känsla av sammanhang” bör ha det svårare att möta 

sig själv och sin omgivning. Självbilden och självtilliten blir därför ett konstaterande för hur 

du kommunicerar. Att förverkliga Antonovskys tankar och idéer handlar i grund och botten 

om kommunikation. Har man som individ en god social kompetens har man därmed också 

lättare att klara livets påfrestningar. Även förmågan att förhandla, möjligheten att skapa och 

behålla goda vänskapsrelationer samt fritidsaktiviteter och personliga intressen är viktiga 

faktorer som utrustar en människa i livet (Börjesson 2010). När det kommer till 

skolundervisningen finns det några viktiga faktorer som bidrar till bra och höga 

skolprestationer, bland annat; en positiv självbild hos eleverna, motivation, ansträngning och 

uthållighet. För att ge eleverna så goda förutsättningar, att nå bra studieresultat, som möjligt 

är det därför viktigt med stöd, stimulans och höga förväntningar från lärarna i skolan. För 

detta krävs det alltså att lärarna är både kunniga och engagerade i eleverna och deras 

undervisning. En trygg, varierad och positiv skolmiljö med följd av goda relationer och ett 

tillitsfullt undervisningsklimat är förutsättningar som gynnar elevernas utveckling (Skolverket 

2013b). Börjesson (2010) menar på att om barnet/eleven har låg känsla av sammanhang kan 
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detta resultera i svårigheter att tolka begrepp och förstå vad som pågår runt omkring. Kan 

barnet inte “räkna ut” detta och samtidigt inte heller förstå vad som kommer att hända, leder 

detta till att individen frambringar oroskänslor. Detta kan sedan frambringa osäkerhet och 

rädsla. Känner individen detta genererar detta i låg motivation.  
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6. Metod 
 

I följande avsnitt kommer undersökningens metodologiska utgångspunkter att redovisas. 

Framställningen inleds med en redogörelse för hur enkätundersökningen är uppbyggd och 

genomförd. Detta följs av en redovisning om urval, reliabilitet och validitet samt 

forskningsetik. Vi avslutar därefter avsnittet med en metoddiskussion. 

 

6.1 Empiriinsamling   

 

Vår undersökning har utgått från den kvantitativa forskningsmetoden. Enligt Bryman (2001) 

framhåller denna typ av forskningsmetod kvantifiering när det kommer till insamling och 

analys av empiri. I vår enkätundersökning utgick vi från Larssons (2002) frågeformulär. 

Forskningen innefattar en uppfattning om den sociala verkligheten där den innehåller en yttre 

och objektiv verklighet (Bryman 2011). Den kvantitativa metoden nämner också Eliasson 

(2013). Hon skriver att kvantitativa metoder omfattar en mängd mer eller mindre matematiska 

tillvägagångssätt för att analysera uppgifter och siffror. För att samla in kvantitativ empiri är 

enkät- och intervjuundersökningar de vanligaste sätten att göra det på. Kvantitativa metoder 

lämpar sig bäst när det är väsentligt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. I vår 

studie ansåg vi att man bäst kunde utläsa resultatet av vår enkätundersökning med hjälp av 

siffror och tabeller. Förberedelser är a och o när det gäller kvantitativa undersökningar, 

eftersom det knappast går att komplettera en undersökning efteråt (Eliasson 2013).  

 

Vi valde att använda oss av enkäter då vi, precis som Gratton och Jones (2010), anser att det 

finns en rad positiva fördelar med enkäter. Bland annat så nämner de anonymiteten, som gör 

att känsligare frågor kan tas upp, som man kanske hade valt att utesluta i en intervju. I vår 

undersökning slapp våra undersökningsdeltagare känna sig utsatta av den så kallade 

intervjuareffekten som deltagarna i en kvalitativ (intervju) undersökning ibland kan drabbas 

av. Med denna effekt innebär det att svaren från undersökningsdeltagarna kan bli en aning 

skeva då faktorer som etnicitet, kön och social bakgrund kan komma att inbringa en viss 

osäkerhet bland deltagarna. I en kvantitativ (enkät) undersökning blir deltagarna mer 

anonyma och slipper känna press från intervjuaren (Bryman 2001). En annan fördel med 

enkäter är också att deltagarna får mer tid på sig att fundera om det är någon fråga som kräver 

mer tid. Dock är en stor nackdel med enkäter att man inte kan få deltagarna att utveckla något 
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som de svarat med tanke på att man inte vet vem som har svarat vad (Gratton & Jones 2010). 

En starkt bidragande orsak till att vi valde enkäter var att frågor vi ville ha svar på kan 

uppfattas som känsliga, samt att vi ville ha en bredd på vår undersökning, och då lämpar sig 

enkäter bäst.  

 

I en enkät kan man använda sig av öppna och stängda frågor. Stängda frågor används när det 

är kvantitativ data som behövs och när man redan har en klar bild över vilka troliga svar som 

kommer in. Öppna frågor anser Gratton och Jones (2010) ska användas när man vill ha tag på 

kvalitativ empiri. De öppna frågorna används med fördel när undersökaren är osäker på vilka 

svar som kan tänkas komma in samt när det är viktigt att få de svarandes egna ord. Vi 

använde oss av både öppna och stängda frågor i vår enkät, då vi ansåg att vi fick ut mest av 

vår undersökning vid användandet av båda sorters frågor. Exempel på en stängd fråga i vår 

enkät var när vi ville ha reda på vilket kön undersökningsdeltagarna hade. En öppen fråga 

som vi använda oss utav var; Vad skulle kunna få Dig mer motiverad och positiv till 

undervisningen i idrott och hälsa. 

 

6.2 Enkätkonstruktion 
 

Det vanligast är att inleda en enkät med neutrala frågor, som exempelvis behandlar den 

svarandes ålder och/- eller bakgrund. Efter inledningen kommer de egentliga frågorna som rör 

själva frågeställningarna man vill ha svar på. För att få svar på frågeställningarna är det viktigt 

att se över att alla delområden täcks med frågor, och att svarsalternativen är relevanta (Patel & 

Davidsson 2003). Enligt Dillman (1983) ökar en attraktiv och professionellt utformad enkät 

svarsprocenten och därmed också enkätens reliabilitet när det kommer till analysen av 

resultatet. Viktigt att tänka på är att om enkätfrågorna sitter för tätt ihop på en sida finns 

risken att undersökningsdeltagarna råkar missa någon fråga. Detta hade vi i åtanke när vi 

utformade vår enkät. Enligt Bryman (2001) gäller det alltså att hitta en form av gyllene 

medelväg och på sätt undvika ytterligheterna. Dillman (1983) rekommenderar att man ska 

skilja mellan slutna och öppna frågor med hjälp av att variera typsnitt, storlek och stil (ex. fet, 

kursiv etc.). Dock är det viktigt att hela tiden vara konsekvent med utformningen av texten. I 

vår enkät var vi måna om att utforma frågorna så att eleverna begrep innebörden samt att vi 

hade en tydlig presentation av enkäten och frågorna. Det övervägande temat i vår enkät 

byggde på frågor som berörde våra frågeställningar om elevernas motivation gentemot ämnet 
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idrott och hälsa. Vi utgick också mycket ifrån den tidigare forskningen om motivation samt 

även hur de har lagt upp sina undersökningar i detta ämne. 

 

6.3 Enkätinsamling 

 

Enkätundersökningen gjordes under vårterminen 2014. I samtycke med lärarna, ägde 

enkätundersökningen rum på var och en av klassernas lektioner i idrott och hälsa. Vi inledde 

med att presentera oss och syftet med undersökningen. Vi gjorde även klart för eleverna att 

det var frivilligt deltagande, att allt var anonymt samt att de när som helst fick avbryta sitt 

deltagande. Detta poängterade vi då vi ansåg att det är viktigt, särskilt i skolsammanhang, att 

följa och förhålla sig till de etiska riktlinjerna. Eleverna fick varsin enkät och fick därefter 

sätta sig runtom i salen och svara på enkäten. Vi fanns på plats under hela tiden de svarade på 

enkäten utifall att det skulle uppstå några frågor eller ovissheter. Eleverna uppmanades i 

inledningen att sitta kvar på sin plats tills alla hade besvarat hela enkäten. Detta för att 

undvika onödiga störnings- eller stressmoment för de elever som ännu inte var klara. När alla 

var klara samlades enkäten in och vi tackade både elever och lärare för att vi fick komma.  

 

6.4 Urval 
 

Enligt Bryman (2001) är behovet av att skapa ett urval i stort sett nästan alltid nödvänligt vid 

en kvantitativ undersökning. En annan fråga som kan vara svår att besvara är hur stort urvalet 

bör vara. Detta kan bero på flera olika faktorer och överväganden, men det finns inga 

egentliga svar. I vår enkätundersökning valde vi att göra undersökningen bland åtta olika 

klasser, fyra studieförberedande och fyra yrkesförberedande program i två kommuner. 

Bryman (2001) menar på att de flesta frågor om urvalets storlek påverkas av faktorer som 

förhåller sig till tidsåtgång och kostnader. Urvalet brukar bestämmas utifrån en kompromiss 

mellan tid, pengar, behovet av precision etc. I vårt fall bestämdes urvalets storlek mest utifrån 

tidsåtgång och behovet av precision.  

 

Det första vi gjorde var att fastställa en population. Individerna i populationen har de 

egenskaper som undersökaren är ute efter (Gratton & Jones 2010). I vårt fall valde vi elever i 

åk. 3 på två olika gymnasieskolor med olika programinriktningar. Dels för att vi ville ha en 

mer jämlik ålder samt sett ur det etiska perspektivet, då alla elever i åk. 3 var över 15 år. 
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Valen av skolor grundades på huruvida skolorna var beredda på att svara på vår 

enkätundersökning samt sett ur bekvämlighetsurvalsaspekten då skolorna låg i våra 

hemkommuner. Vi tog kontakt med berörda lärare för de program som vi ville göra 

undersökningen på och fick klarttecken att komma dit. Bryman (2001) skriver om 

bekvämlighetsurvalet, alltså de personer som råkar finnas tillgängliga när enkäten ska 

genomföras, i vårt fall de berörda lärare som vi tidigare varit i kontakt med. När vi åkte ut till 

klasserna på de valda gymnasieprogrammen var sannolikheten hög att vi fick ta del av alla 

närvarande deltagarnas enkäter och detta bidrog till att svarsfrekvensen blev hög i vår 

undersökning. Något som var värt att beaktas när resultatet för undersökningen skulle 

analyseras och diskuteras var bortfallet. Alla elever i de berörda klasserna deltog inte på grund 

av olika faktorer, exempelvis sjukdom eller frånvaro av andra orsaker.  Vissa elever svarade 

inte på alla frågor och en del svar gick inte att tyda. Detta räknas också som bortfall. Bryman 

(2001) skriver att, om exempelvis 20 % av alla elever inte deltar i en undersökning bör man 

göra några extra enkätundersökningar för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. I 

vårt fall hade vi bestämt oss för att göra omkring 100 enkätundersökningar, dock valde vi att 

göra ett trettiotal fler för att höja vår sanningsenlighet.  

 

6.5 Reliabilitet & validitet 

 

Enligt Bryman (2002) handlar begreppet reliabilitet om följdriktningen, överensstämmelsen 

och pålitligheten som en mätsticka för ett begrepp. Även Eliasson (2013) skriver om detta, då 

hon menar på att reliabilitet i stort handlar om en undersökning är pålitlig eller ej- att den går 

att upprepa och ger likadant resultat. Med det menas att om vi en vecka senare skulle lämnat 

ut samma enkät till samma elever så skulle vi alltså fått ett likadant resultat som första 

gången. Enligt Bryman (2002) finns det tre viktiga faktorer som är implicerade när man ska 

bedöma om ett mått är reliabelt eller inte. Dessa tre är: 

 

 Stabilitet: Det mått som framkommit i en undersökning ska vara så pass stabilt att 

man med säkerhet kan säga att ett resultat ur ett specifikt urval av respondenter inte 

skiftar. Alltså, ett resultat ska inte skifta i någon större utsträckning om man mäter en 

viss grupps attityder två gånger efter varandra.  
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 Intern reliabilitet: Hur pass pålitliga och följdriktiga de mätare är som utgör 

resultatet. Alltså, hur respondenternas poäng gentemot någon av mätarna är skildrade 

till deras poäng mot de andra mätarna.  

 Interbedömarreliabilitet: När det handlar om personliga bedömningar, exempelvis 

då man ska iaktta eller tolka empiri till kategorier och det då finns flera iakttagare 

inblandade. Risken finns då att överensstämmelsen mellan de inblandade iakttagarna 

är för liten.  

 

För att vår undersökning skulle bli så reliabel som möjligt utformade vi frågorna i vår enkät 

på ett sätt som var enkelt och lätt att tyda. Vid tid för undersökningen närvarade vi, och kunde 

besvara elevernas eventuella frågor och funderingar. “Ju högre reliabiliteten är, desto bättre 

blir förutsättningarna för en högre validitet” (Eliasson 2013, s.16). Vidare skriver hon att 

validitet handlar om undersökningen i själva verket mäter det som är meningen att den ska 

mäta. Liksom Eliasson (2013) menar Bryman (2002, s.88) på att “validitet rör frågan om 

huruvida en eller flera indikatorer som utformas i ett syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter just det begreppet”. Eliasson (2013) skriver dessutom om att det är bra att använda flera 

indikationer för att mäta de begrepp som används i undersökningen. Detta för att senare 

kunna använda dem för att mäta validiteten. Lutar sedan alla indikationer åt samma håll tyder 

det på en hög validitet. För att uppnå så hög validitet som möjligt utifrån vår studies syfte 

valde vi  i efterhand att sålla bort de frågor och svar som inte hade någon relevans för 

frågeställningarna och syftet. 

 

6.6 Forskningsetik 
 

I de flesta sammanhang brukar man begränsa forskningsetiken till de personer som deltar i en 

undersökning. Samtidigt som tankegångar kring de etiska frågorna för det rådande hantverket 

är forskarens skyldighet kontra forskningen och forskningssamhället, kallas det i dessa fall för 

forskaretik. I ett annat betäckningssätt brukar man skilja mellan extern och intern 

forskningsetik. Då fyller forskaretiken den interna forskningsetiken (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Alla självständiga arbeten som skrivs på grundläggande nivå måste följa de forskningsetiska 

principer som finns. För studenter som skriver självständiga arbeten är det grundläggande 

individskyddskravet särskilt viktigt. Individskyddskravet ska skydda mot att obehöriga får en 
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insyn i enskilda individers livsförhållanden, men ska också se till att individer inte utsätts för 

fysisk eller psykisk kränkning eller förödmjukelse (Fakultetsnämden för Hälsa, socialt arbete 

och beteendevetenskap (FHSAB), 2012). Individskyddskravet konkretiseras av VR 

(Vetenskapsrådet 2002) i fyra huvudkrav, som är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet: Vi som uppsatsskrivare till undersökningen hade som ansvar att 

informera alla individer som deltar i studien att tala om vilka villkor det var som 

gällde för deltagandet. Alla var dessutom väl medvetna om att undersökningen var 

frivillig och att de när som helst fick avbryta sin medverkan. Förekom det de olika 

inslag i undersökningen så gjorde vi det väldigt tydligt att den informationen 

inkluderade allt som kom att ha inverkan på deras benägenhet att delta 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att uppsatsskrivarna behöver ha 

elevernas samtycke till att delta i undersökningen. Då eleverna i vår studie är över 15 

år gamla, behövdes inget samtycke inhämtas från föräldrarna. De som deltar i en 

undersökning ska kunna avbryta sin medverkan när som helst utan att det blir några 

negativa följder för dem. När vi delade ut enkäten så berättade vi att det är frivilligt att 

delta, och att de när som helst får avbryta sitt deltagande. Man får aldrig utsätta en 

individ för opassande påtryckningar, vare sig det gäller att delta, eller om de vill 

avbryta sitt deltagande i undersökningen. Då det inte var någon elev som inte ville 

fylla i enkäten, eller som ville avbryta, var aldrig detta problematiskt för oss 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 Konfidentialitetskravet: En viktig del i undersökningen var att vi som 

uppsatsskrivare måste vara väl medvetna om är att när det kom till användning av 

etiska känsliga uppgifter om privata, identifierbara individer borde man skriva under 

en tystnadsplikt gällande alla sådana uppgifter. Obehöriga skall ej äga tillträde till 

dessa uppgifter. Uppgifterna skulle även skrivas ner och förvaras så att inga enskilda 

uppgiftslämnare ska kunna identifieras av utomstående. Det är särskilt viktigt då det 

kommer till uppgifter som kan anses vara extra etiskt känsliga (Vetenskapsrådet 

2002).  

 Nyttjandekravet: De uppgifter som vi fått fram i undersökningarna, får inte användas 

eller försträckas för kommersiellt bruk eller i andra icke- vetenskapliga ändamål. Vi 
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får heller inte använda oss av de insamlade uppgifterna till sådant som direkt kan 

komma att påverka den enskilda individen, t.ex. för vård, tvångsintagning etc. Detta 

får endast ske efter samtycke av den berörda individen (Vetenskaprådet 2002).  

 

Som ansvariga för studien var det viktigt att förebygga riskerna med att uppgiftslämnarna som 

valde att delta inte på något sätt skulle påverkas negativt av det. Detta var viktigt att tänka på 

under datainsamlingen men även under analysen och resultatspresentationen (FHSAB 2012). 

Även om uppgiftslämnarna är anonyma skriver FHSAB (2012) om risken att de ska kunna 

pekas ut av personer med kunskap om eller inblick i en verksamhet. Likaså att det finns en 

risk att den insamlade informationen kan leda till identifiering av en deltagare. Vi lämnade 

personligen ut enkäterna till klasserna, då vi ville presentera oss och vårt syfte med vår 

undersökning. I undersökningen var eleverna anonyma och det fanns inget i enkäterna som 

kan kopplas till en enskild individ, vilket var viktigt att påpeka.  

 

6.7 Metoddiskussion  
 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning. I förväg visste 

vi att det skulle finnas både för- och nackdelar. Vi genomförde vår enkätundersökning på 

elevernas lektioner i idrott och hälsa då vi ansåg att det föll sig ganska naturligt att göra 

undersökningen under dessa lektioner. I efterhand borde vi möjligen ha gjort 

enkätundersökningen vid något annat tillfälle istället för under just elevernas lektioner i idrott 

och hälsa. Detta på grund av att få chansen att nå de elever som inte vanligtvis brukar närvara 

vid undervisningen i idrott och hälsa samt att elevernas svar kanske skulle blivit något mer 

sanningsenliga då den insatta läraren inte var med vid undersökningen. Däremot var det bra 

att vi fick göra vår enkätundersökning i början av alla lektioner. På detta sätt slapp eleverna 

känna sig stressade mot om dem istället hade svarat på enkäterna i slutet av lektionen och 

sedan fått gå hem eller gå till nästa lektion.  

 

Som ansvariga för enkätundersökningen fanns vi hela tiden tillgängliga för eventuella frågor 

eller tveksamheter. Vi förklarade tydligt i inledningen att eleverna gärna fick fråga oss om det 

var något som var svårt att förstå i enkäten. Förstår eleverna frågorna bidrar detta till att öka 

chansen för att få ett så reliabelt svar med så hög validitet som möjligt.“Ju högre reliabiliteten 

är, desto bättre blir förutsättningarna för en högre validitet” (Eliasson 2013, s.16). Även 
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utformningen av enkäten var viktigt för resultatet då vi försökte vara så tydliga och enkla som 

möjligt, både textmässigt och grafiskt. Detta för att ge eleverna så bra utgångsläge som 

möjligt.   

 

En svårighet som uppstod när vi började gå igenom och analysera resultaten var att det på 

vissa frågor hade krävts en eller flera följdfrågor för att få ett mer utvecklat och tolkningsbart 

resultat. För att utveckla vissa svar hade ett bra alternativ varit att välja ut en mindre grupp 

elever och intervjua dessa ytterligare på de frågor där mer ingående svar ansågs krävas för att 

lyckas besvara våra frågeställningar. Även vissa frågor i vår enkät skulle, nu i efterhand, 

kunnat reduceras och sorterats bort då vi anser att vissa av frågornas relevans inte var så stor i 

relation till våra frågeställningar.  

 

En nackdel med just enkätundersökningar är att man får räkna med ett bortfall, alltså att en del 

inte har varit närvarande vid tillfället enkäten skulle skrivas, eller att de svarande inte har 

besvarat alla frågor i enkäten. Vi hade bestämt oss för att besöka fyra klasser från 

studieförberedande program, och fyra klasser från yrkesförberedande program, och på så vis 

räknat ut att vi skulle få runt 100 enkäter besvarade. Efter insamlandet av enkäterna hade vi 

totalt 132 besvarade enkäter. 

 

En enkätundersökning ansåg vi vara den bästa metoden för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Precis som Eliasson (2013) påpekar ansåg vi att det lämpade sig bäst med en 

kvantitativ undersökning när man vill sätta siffror på resultatet och vi tyckte att våra 

frågeställningar tydligast kunde besvaras och analyseras med siffror. I likhet med Gratton och 

Jones (2010) fann vi att enkäterna skulle bidra till mer ärliga svar, då eleverna var anonyma 

och inte kunde pekas ut i efterhand. 

 

Om vi istället hade haft en kvalitativ undersökning, i form av en intervju, så hade vi med 

större säkerhet erhållit en tydligare bild om elevernas bakomliggande anledningar till 

deltagande i undervisningen. Nu får vi istället göra vissa antaganden i vår avslutande 

diskussion, eftersom vi inte kan säkerhetsställa något.  
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7. Resultat 
 

Undersökningen består av 132 gymnasieelever i åk 3. Resultatet redovisas tematiskt utifrån 

studiens frågeställningar.  

 

7.1 Vad motiverar elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa och 

vilka är skillnaderna med avseende på gymnasieprogram och kön? 

 

I resultatet fick vi, utifrån enkäterna, fram de främsta motivationsfaktorerna. I samtliga 

kategorier (se tabell 1) är Bra betyg samt Roligt att röra på sig i topp. Nämnvärt här är 

skillnaden mellan flickornas och pojkarnas svar i de två främsta motivationsfaktorerna. 

Procentmässigt motiveras flickorna lika mycket av Bra betyg, som pojkarna motiveras av att 

det är Roligt att röra på sig. Av de 99 svar flickorna angav anser 33 % att Bra betyg är dem 

främsta motivationsfaktorn, samtidigt som de 167 svar pojkarna angav anser att Roligt att 

röra på sig är den främsta motivationsfaktorn. Procentsatserna är nästan detsamma när det 

kommer till den näst vanligaste motivationsfaktorn. Här angav nämligen 23 % av flickorna att 

Roligt att röra på sig var den näst vanligaste motivationsfaktorn till ämnet. Värt att notera är 

att pojkarnas näst vanligaste anledning är Bra betyg, också den på 23 % av alla angivna svar. 

 

Tabell 1. Vad som motiverar eleverna till att delta i undervisningen i procent 

Vad motiverar Dig till 

att delta i 

undervisningen i 

idrott och hälsa? (Välj 

max 3 alternativ) 

(s= antal svar) 

Studieförber

edande 

program 

 

 

(s= 155) 

Yrkesförber

edande 

program 

 

 

(s= 111) 

Flicka 

 

 

 

 

(s= 99) 

Pojke 

 

 

 

 

(s= 167) 

Bra betyg 25 % 30 % 33 % 23 % 

Roligt att röra på sig 26 % 32 % 23 % 32 % 

Viktig kunskap för 

nutid/ framtid 

12 % 10 % 10 % 12 % 
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Utveckla sin 

rörelseförmåga 

10 % 8 % 8 % 10 % 

Testa på olika 

aktiviteter 

12 % 9 % 13 % 10 % 

Spännande och 

varierat innehåll 

6 % 6 % 4 % 7 % 

Är inte motiverad av 

ämnet 

5 % 5 % 6 % 4 % 

Annat 3 % 0 % 2 % 2 % 

 

7.1.1 Motiverande lektionsinnehåll 

 

I tabell 2 kan vi utläsa att eleverna på både de studie- och yrkesförberedande programmen 

samt majoriteten av de svarande pojkarna anser att de blir mest motiverade av ett 

lektionsinnehåll med olika typer av bollsporter. Nästintill hälften av alla 77 svarande pojkar, 

49 %, anser att de motiveras av bollsporter. Detta kan jämföras med de 54 flickornas angivna 

svar, där endast 19 % svarade att de motiveras av bollsporter.  

 

En annan markant skillnad kan också utläsas i tabell 2, där 17 % av de 77 svarande pojkarna 

angav att de motiveras av olika typer av tävlingar, samtidigt som man kan se att flickorna inte 

alls motiveras av detta. Inga flickor har svarat att de motiveras av tävlingar. Det är också en 

stor skillnad om man motiveras utav tävlingar beroende på vilken inriktning man tillhör. 15 

% av de svarande 56 eleverna anger att de motiveras av tävlingar, men däremot bara 4 % av 

de 75 eleverna på de studieinriktade programmen.  

 

En annan skillnad som man kan urskilja ur tabellen är motivationen till styrka/kondition. Fler 

flickor, och fler elever från de yrkesförberedande programmen anger att de motiveras av 

aktiviteter som innefattar styrka och kondition. Bland de 54 svarande flickorna anger 28 % av 

dessa att de motiveras av styrka/kondition, samt att bland de 56 svarande eleverna på de 

yrkesförberedande programmen anger 25 % att även dem motiveras av detta innehåll. 
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Av de svarande flickorna anger 12 % (av 54) att de motiveras av olika sorters lekar. I tabellen 

kan man utläsa en stor skillnad mellan flickornas och pojkarnas angivna svar, då inga av de 

77 svarande pojkarna anger lekar som en motiverande aktivitet.  

 

Tabell 2. Motiverande lektionsinnehåll i procent 

Vilken typ av 

lektionsinnehåll 

känner Du dig 

mest motiverad 

inför? 

Studieförbere

dande 

program 

 

 

(n= 75) 

Yrkesförbered

ande program 

 

 

 

(n= 56) 

Flicka 

 

 

 

 

(n= 54) 

Pojke 

 

 

 

 

(n= 77) 

Bollsporter 36 % 38 % 19 % 49 % 

Tävling 4 % 15 % 0 % 17 % 

Simning 4 % 5 % 3 % 5 % 

Redskapsgymn. 3 % 2 % 0 % 4 % 

Lagsporter 10 % 4 % 10 % 4 % 

Styrka/kondition 15 % 25 % 28 % 14 % 

Dans 3 % 2 % 5 % 0 % 

Lekar 8 % 2 % 12 % 0 % 

Individuella 

aktiviteter 

6 % 0 % 7 % 1 % 

Orientering 1 % 0 % 2 % 0 % 

Racketsport 10 % 2 % 9 % 4 % 

“Hälsa” 0 % 2 % 2 % 0 % 

Massage 1 % 4 % 4 % 1 % 
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7.2 Faktorer som skulle kunna motivera eleverna mer med avseende på 

gymnasieprogram och kön 

 

Det vi kan utläsa från de angivna svaren är att många av de svarande eleverna vill ha roligare 

lektioner. Bland de 33 svarande eleverna på de yrkesförberedande programmen är det 15 % 

som anger att de skulle bli mer motiverade av det. Ungefär samma procentdel anser detta 

också på de studieförberedande programmen, 17 % av de 46 svarande eleverna. Bland 

flickorna och pojkarna är det heller ingen större skillnad i procentsatsen. 20 % av de svarande 

pojkarna och 21 % av de svarande flickorna har också angivit detta som en stor 

motivationsfaktor. 

 

Bland de 33 svarande eleverna från de yrkesförberedande programmen anger 18 % att de vill 

ha ett större elevdeltagande och en mer motiverad klass. Detta är den vanligaste angivna 

faktorn bland dessa elever. Elever på de studieförberedande programmen anger att de skulle 

bli mer motiverade av en mer varierad undervisning samt mer bollsport. Av de 46 svarande 

eleverna är det 17 % på dessa program som anger detta som främsta motivationsfaktorerna. 

De 28 svarande flickorna skulle även de motiveras av en mer varierad undervisning, i 

undersökningen var det 21 % som angav detta som en motiverande faktor. Det vanligaste 

angivna svaret hos pojkarna var att de ville ha mer bollsport. 20 % av de 51 svarande 

pojkarna uppger att det skulle motiveras av detta. Värt att notera är att procentsatserna här kan 

var något missvisande då det är många av undersökningsdeltagarna som inte valt att svara på 

denna fråga. 
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8. Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera vårt resultat från vår enkätundersökning, 

utifrån vårt teoretiska perspektiv samt med stöd från tidigare forskning. Vi kommer också att 

redovisa vissa styrkor och svagheter i den kvantitativa undersökningen samt även ge förslag 

på vidare forskning för detta område. Den avslutande diskussionen har tematiserats utifrån 

rubrikerna i resultatdelen.  

 

Syftet med vår undersökning är att analysera och jämföra gymnasieelevers motivation till 

undervisningen i idrott och hälsa. Mer precist ville vi undersöka och kartlägga likheter och 

skillnader mellan eleverna på yrkesförberedande- och studieförberedande program, samt 

mellan könen. Larsson (2002) har i sin undersökning visat att det finns likheter och skillnader 

mellan elever på yrkesförberedande- och studieförberedande program samt med avseende på 

kön, när det kommer till motivation och inställning till idrott och hälsa. Vidare har Arnegård 

(2006) jämfört låg- och högmotiverade elevers motivation samt tagit reda på vilka faktorer 

som driver dessa elever. Deras undersökningar har varit en bidragande faktor och 

utgångspunkt för vår undersökning där vi har utgått från olika motivationsteorier. 

 

8.1 Vad motiverar elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa och 

vilka är skillnaderna med avseende på gymnasieprogram och kön? 
 

På frågan som undersökte motivationsfaktorerna bland eleverna kan vi konstatera att de 

vanligaste motivationsfaktorerna till deltagande är i vår undersökning; Bra betyg samt Roligt 

att röra på sig. Motivationsfaktorn bra betyg kan kopplas samman med det Atkinson (1957) 

sammanfattar i prestationsmotivationsteorin, alltså individens motivation till att uppnå 

framgång och under tiden undvika att misslyckas. Motivationsfaktorn bra betyg kan också 

kopplas till en form av yttre motivation; yttre reglering, som innebär att man utför något för 

att få en belöning eller för att man är tvingad (Bunke & Wennberg 2013). Den andra 

motivationsfaktorn som var bland de vanligaste svaren, roligt att röra på sig, kan man 

analysera och tolka utifrån den inre motivationen. Som Deci och Ryan (2000) skriver innebär 

den inre motivationen att eleverna upplever deltagandet som självvalt, och att detta gynnar 

motivationen då aktiviteten uppfattas som meningsfull och rolig. Vi tolkar även att 

motivationsfaktorn, roligt att röra på sig, har ett samband med begreppet KASAM. Precis 
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som Börjesson (2010) menar på, så tolkar vi att om eleverna känner en begriplighet till en 

aktivitet och att den på så vis känns meningsfull, leder det till att eleverna tycker det är roligt 

att röra på sig i undervisningen. 

 

En fundering som kommer fram när man iakttar tabell 1 är; vad är det som gör att flickor 

främst motiveras till deltagande i idrott och hälsa av ett bra betyg och att pojkar främst 

motiveras av att det är roligt att röra på sig? Bland alla andra svarsalternativ skiljer det inte så 

mycket i procentsatser mellan de olika motivationsfaktorerna om man ser till könen. Så vilka 

orsaker kan det vara som gör att dessa skillnader finns mellan dessa motivationsfaktorer? 

Precis som Pintrich och Schunk (2002) menar på i sin undersökning, så tror vi att det kan bero 

på att flickor och pojkar värderar lektionsinnehåll på olika sätt. Pintrich och Schunk (2002) 

fick som resultat av sin undersökning fram att pojkar på gymnasiet är mer motiverade och 

positiva till ämnet än vad flickorna är. Kan det bero på att pojkarna har lätt för att dominera 

och ta för sig mer rent fysiskt än flickorna och att detta då gör att flickorna lättare hamnar åt 

sidan och pojkarna oftare bestämmer ämnesinnehållet? Som då kanske leder till ett 

ämnesinnehåll som inte attraherar flickorna. 

 

8.1.1 Motiverande lektionsinnehåll 

 

De svar som framkommit under denna rubrik tolkar vi som att det kan bero på en form av 

yttre motivation; integrerad reglering. Detta eftersom svaren förmodligen grundas på de 

aktiviteter som elever känner sig trygga med att utöva.  

 

En intressant fråga i vår enkätundersökning var den där vi ville ta reda på vilket typ av 

lektionsinnehåll som eleverna kände sig mest motiverade av. I vårt resultat kunde vi överlag 

utläsa mest procentuella skillnader mellan flick- och pojkgrupperna. Den absolut största 

skillnaden i elevernas svar var under bollsporter. Nästan hälften av alla pojkar (49 %) nämnde 

detta som en stor motivationsfaktor samtidigt som endast 19 % av alla flickor ansåg samma 

sak. Detta tror vi är ett vanligt utfall i andra liknande undersökningar då mycket 

lektionsinnehåll i viss mån fortfarande bygger på den maskulina normen, där pojkar ska tycka 

det är roligt med bollspel och flickor ska tycka om exempelvis dans och gymnastik. Att 

undervisningen domineras av en maskulin norm, fysiska egenskaper som förknippas med 

maskulinitet stärker även Larsson (2010). Bollkontroll och spelförståelse är två egenskaper 
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som även han menar på förknippas med maskulinitet. Redelius (2004) har gjort en liknande 

undersökning som också stärker vårt resultat. En stor majoritet av pojkarna ansåg också där 

att bollspel var det lektionsinnehåll de uppskattade mest. Till skillnad från vår undersökning 

visade Redelius (2004) resultat att också majoriteten av flickorma uppskattade bollspel 

gentemot övrigt innehåll. Här var det dock inte den procentuella marginalen lika stor som den 

var bland pojkgruppen. Utifrån vår synpunkt tyckte vi att detta resultat var ganska i 

ögonfallande att det var relativa stora skillnader mellan hennes och vårt resultat. För en 

fortsatt diskussion kring den maskulina normen tycker vi att det kan vara intressant att då 

också jämföra synen på hur flickorna och pojkarna uppfattar dans i undervisningen. Larsson 

(2010) beskriver hur rörelse till musik samt dans innehåller egenskaper som brukar förknippas 

med femininitet; rörlighet, koordination, expressivitet, och estetik, vilket inte går hand i hand 

med den maskulina normen. Detta kan man se i Redelius (2004) undersökning där endast två 

procent av pojkarna angav dans som den mest omtyckta aktiviteten, jämfört med flickornas  

26 %. I vår undersökning fick vi fram ett liknade resultat, där fem procent av flickorna angav 

dans som en motivationsfaktor, medan ingen av pojkarna angav detta. Värt att poängtera är 

hur frågan i vår enkät är formulerad, då vi till skillnad från Redelius (2004), ville ha reda på 

vilket lektionsinnehåll som motiverar, och inte vilka som var de mest omtyckta aktiviteterna. 

Detta skulle vara ett intressant ämne för vidare forskning, hur maskulinitetsnormen påverkar 

undervisningen och eleverna. 

 

En fundering som uppkom när vi analyserade vårt resultat var att 17 % av pojkarna och ingen 

av flickorna angav att de motiveras av tävlingar. Samtidigt som tolv procent av flickorna och 

ingen av pojkarna angav att de motiveras av lekar. Hur kommer det sig att resultatet ser ut 

som det gör? Är innebörden av begreppen oklara eller tvärtom, väldigt klara, eftersom det är 

så stor skillnad mellan svaren bland flickorna och pojkarna. Anser eleverna att tävling och lek 

har två helt åtskilda innebörder? Kan det vara så att pojkarna svarat tävling istället för lek då 

de anser att det där är större krav på prestation och allvar, gentemot då flickorna har svarat lek 

på grund av att det uppskattar moment utan dessa faktorer? Å andra sidan menar Larsson 

(2001) på i sin undersökning att det inte alls behöver vara så. Han menar på att det inte enbart 

behöver vara pojkarna som är prestationsinriktade, utan att även flickorna kan vara detta. 

Detta är ett påstående som även vårt resultat påvisa. Skulle vi istället använt oss av en 

kvalitativ studie, exempelvis intervju, skulle det vara lättare att, med hjälp av följdfrågor, 

förstå elevernas tolkningar av begreppen lek och tävling.  
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Bland eleverna på de yrkesförberedande programmen var det 25 % som angav att de blir 

motiverade av ett lektionsinnehåll som består av kondition och styrka. Jämför man denna 

procentsats med eleverna på de studieförberedande program var det där endast 15 % som 

svarat detsamma. Med tanke på att eleverna på de yrkesförberedande programmen 

förmodligen kommer att ha ett mer fysiskt krävande arbete i framtiden, kan man tolka detta 

resultat som att de är medvetna om att deras fysiska status spelar en viktig roll. Detta visar 

även Larsson (2002) i sin undersökning. Trots att det säkerligen finns många elever på de 

yrkesförberedande programmen som är medvetna om att det i deras framtida yrken kommer 

krävas en bra fysisk status, så kan vi även utläsa ur vårt resultat att många av eleverna är 

fysiskt aktiva, både i skolan och på fritiden, för att få en snyggare kropp. Anledningen till att 

fler elever från yrkesförberedande program svarat att de motiveras av kondition och styrka vet 

vi inget om, men kan som sagt vara att de har en bakomliggande tanke att deras fysiska status 

kommer spela en viktig roll i framtiden.  

 

8.2 Faktorer som skulle kunna motivera eleverna mer med avseende på 

gymnasieprogram och kön 

 

Sista frågan i vår enkätundersökning skulle ta reda på vad som skulle kunna göra eleverna 

mer motiverade till undervisningen i idrott och hälsa. Eleverna fick här skriva fritt om vad 

som skulle kunna förbättras i undervisningen för att motivera dem mer, detta för att ge 

eleverna utrymme att utveckla och motivera sina svar. Mellan 15- 21 % av de svarande 

eleverna, bland samtliga grupper, har svarat att de skulle bli mer motiverade av roligare 

lektioner. Frågan vi då ställde oss var; vad innebär egentligen roligare lektioner? Vi har ingen 

aning vad eleverna menar med detta påstående då de inte utvecklade och motiverade sina 

svar. De aktiviteter som motiverade eleverna mest var bollspel och kondition/styrka. Kan det 

vara dessa aktiviteter som eleverna menar med roligare lektioner? Eftersom vi inte har någon 

intervju eller liknade med följdfrågor att utgå ifrån, utan bara enkäterna, så kan vi bara 

spekulera i vad eleverna menar med detta påstående.  

 

Motivationsfaktorerna kan alltså vara många. En och samma aktivitet kan ha olika 

motivationsfaktorer för olika individer. Ett exempel på detta som Isberg (2006) nämner i sin 

undersökning är träningsdagboken; för vissa elever är det den fysiska aktiviteten i sig som 

motiverar eleverna, för andra elever är det träningsdagboken i sig som motiverar dem och för 
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andra kan det vara en kombination av allt som får eleverna att vilja prestera och utvecklas. 

Även koncentrationsförmågan kan vara en bidragande faktor för elevernas motivation. 

Arnegård (2006) menar på att den tydligaste orsaken till elevernas låga motivation är brist på 

koncentrationsförmåga bland eleverna. 

 

Av eleverna på de studieförberedande programmen anger 17 % i enkätundersökningen att de 

skulle bli mer motiverade till undervisningen i idrott och hälsa om lektionsinnehållet skulle 

bli mer varierat. Även majoriteten av de svarande flickorna anser att detta är den främsta 

faktorn till att de skulle kunna bli mer motiverade. Detta menar även Skolverket (2013b) på 

då en trygg, varierad och positiv skolmiljö är förutsättningar som gynnar elevernas utveckling 

och motivation. Skapar man en varierad och trygg miljö tycker eleverna i många fall att 

undervisningen känns mer spännande och intressant, vilket leder till att motivationen för 

undervisningen ökar. 

 

I vårt resultat framkom det att även att eleverna på de studieförberedande programmen samt 

flickorna ville ha ett mer varierat lektionsinnehåll för att öka deras motivation till idrott och 

hälsa. Detta kan vi tolka så som Lake (2001) skriver i sin studie, då han menar på att de elever 

som inte känner sig intresserade och inte hittat någon specifik träningsform eller aktivitet som 

passar dem, lättare skulle kunna bli motiverade med varierande aktiviteter. Alltså att med 

hjälp av en varierad undervisning, med olika aktiviteter, lättare hitta något som får just dem 

att bli motiverade och positiva till idrott, motion och hälsa både i skolan och i allmänhet.  

 

Ett annat svar som framkom i vår undersökning var att 18 % av eleverna på de 

yrkesförberedande programmen angav att de skulle bli mer motiverade av en mer motiverad 

klass och större elevdeltagande. Detta tolkar vi som att eleverna inte tycker det är lika 

givande och roligt när det är få som är med på lektionerna. Anmärkningsmärkt är, anser vi, att 

det är elever från yrkesförberedande program som svarat så. Som Larsson (2002) tidigare 

nämnt så deltar eleverna från de yrkesförberedande programmen i mindre utsträckning än 

eleverna från studieförberedande programmen. Detta stämmer dock inte riktigt överens med 

vårt resultat, då det endast är en marginell skillnad i detta avseende mellan programmen. 

Procentuellt sätt angav, enligt vår enkät, 75 % av eleverna på de yrkesförberedande 

programmen, att det nästan alltid deltog i undervisningen. Utifrån det resultatet tycker vi att 

svaret här är något att ifrågasätta. För att få en tydligare bild skulle vi behövt ställa några 

följdfrågor, då vår kvantitativa undersökning inte kunde tydliggöra varför resultatet det fick 
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det utfall det fick. Om det svaret vi fått stämmer, där alltså 75 % av eleverna nästan alltid 

deltar borde eleverna inte behöva “önska” ett större elevdeltagande. Beror detta på att många 

inte varit ärliga i frågan om hur delaktiga de egentligen är på undervisningen i idrott och 

hälsa? Detta är något att ha i åtanke.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi tolka de olika svaren främst utifrån den yttre motivationen; 

integrerad reglering och identifierad reglering. Som integrerad reglering påtalar motiveras 

vissa elever av sådant som de tycker är viktigt och som är deras livsstil, alltså främst av sådant 

som de känner sig trygga med att utöva. Kanske är det därför främst pojkarna motiveras av 

bollsporter, eftersom det är något som de flesta gjort hela livet, på raster, på gatan med 

kompisar, på fritiden osv. Utifrån identifierad reglering tolkar vi det som att vissa elever får 

motivation av att de har något att sträva efter. De elever som skulle blir mer motiverade av ett 

varierat lektionsinnehåll kanske strävar efter att hitta en aktivitet som får dem att vilja 

fortsätta att vara aktiva för att stärka sin hälsa eller liknande inför framtiden.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att, precis som Pintrich och Schunk (2002) skriver, kan 

flickor och pojkar värdera lektionsinnehåll på olika sätt. Även eleverna på studie- och 

yrkesförberedande program kan vara motiverade av olika ämnesinnehåll, men det är viktigt att 

veta att det också finns mycket likheter. I Lundvalls (2004) undersökning anser ändå de flesta 

elever att de är positiva och nöjda med ämnet idrott och hälsa. Detta är en observation som 

även framkommit i vårt resultat. 

 

8.3 Sammanfattning 

 

Syftet med vår undersökning var att analysera och jämföra motivationen till undervisningen i 

idrott och hälsa, dels mellan elever på studie- och yrkesförberedande program och dels mellan 

flickor och pojkar. Resultatet påvisar att olika motivationsfaktorer driver eleverna. Bra betyg 

och roligt att röra på sig visade sig vara de två främsta motivationsfaktorerna och dessa drivs 

av en inre- samt en yttre motivation. De lektionsinnehåll som visade sig vara mest uppskattat 

bland majoriteten av pojkarna var, som vi förväntat oss, bollsporter. Samtidigt som flickorna 

inte alls uppskattade det i samma utsträckning. Beror detta då på den maskulina normen som 

fortfarande dominerar ämnets undervisning? Denna typ av innehåll var även det populäraste 

bland eleverna på både de studie- och yrkesförberedande programmen, tätt följt av 
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lektionsinnehåll som behandlar styrka och kondition. Anledningarna till detta resultat kan 

bland annat vara att eleverna helt enkelt blir mer motiverade av lektionsinnehåll som dels 

uppfattas som roligt men som samtidigt också gynnar den personliga individen, både i nutid 

men också i framtiden.  

 

Eleverna angav flera olika faktorer som skulle kunna bidra till en större motivation till 

undervisningen i idrott och hälsa. De främsta faktorerna bland eleverna på de 

studieförberedande programmen, samt bland flickorna, var att de ville ha roligare lektioner 

och ett mer varierat lektionsinnehåll. Det är svårt att veta vad eleverna menar med roligare 

lektioner. Det hade krävts en intervju för att för att kunna få ett mer utvecklat svar. Eleverna 

på de yrkesförberedande programmen svarade att de skulle bli mer motiverade av ett större 

elevdeltagande och en mer motiverad klass. Detta tyckte vi var lite märkligt då vårt resultat 

tydde på att det var ett högt elevdeltagande de flesta lektionerna bland samtliga undersökta 

klasser på de yrkesförberedande programmen. Överlag uppfattas undervisningen i idrott och 

hälsa som positivt och viktigt, trots att det finns en del faktorer som kan förbättras för att öka 

elevernas motivation. Som vi nämnt ovan finns det även många intressanta områden att forska 

vidare kring rörande undervisningen i idrott och hälsa. Majoriteten av eleverna på samtliga 

berörda program anser att ämnet är viktigt. Människor som känner att någonting är 

meningsfullt och givande har oftare en mer positiv inställning till händelser och aktiviteter, 

både i allmänhet och när det kommer till undervisningen i idrott och hälsa. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
 

Frågeformulär 
 
Personliga uppgifter 
 

1. Ålder: ………………….. Kön:……………………. 

2. Gymnasieprogram: ………………………………………… Åk: ……… 

3. Vilket yrke vill Du ha i framtiden?     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  Vilket yrke har Dina föräldrar/ förälder? …………………………………………………………………………………. 

5. Funderar Du på att plugga vidare efter gymnasiet? (ex. Högskola/ universitet etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Har Dina föräldrar eftergymnasial utbildning? (ex. Högskola/ universitet etc.) 

………………..................................................................................................................................... 

 

Fysisk aktivitet på fritiden 
 

7. Motionerar/ idrottar Du på din fritid? (Minst 30 min/ tillfälle) 
 

⃝ Aldrig        

⃝ Mindre än 1 ggr/v        

⃝ 1 ggr/v      

⃝ 2-3 ggr/v                      

⃝ 4-5 ggr/v                      

⃝ mer än 5 ggr/v 

 

Vanligaste aktivitet: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Om Du motionerar/ idrottar minst 1 ggr/ vecka på fritiden, varför gör Du det?  (Här kan du 

välja max 3 alternativ.) 
 
⃝ Må bra                         
⃝ Prestera bättre              
⃝ Roligt                           
⃝ Träffa kompisar             
⃝ Koppla av                                          

⃝ Viktminskning             

⃝ Snyggare kropp 

Annan orsak: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. Om Du aldrig/ eller endast då och då motionerar/ utövar fysisk aktivitet, vad beror det på? 

(Här kan du välja max 3 alternativ.) 
 

⃝ Tidsbrist                       

⃝ Tråkigt                         

⃝ Orkar ej                        

⃝ Onödigt                       

⃝ Ingen att gå med                          

⃝ För dyrt                      Annan orsak………………………………………………………………………………………… 

 
10. Vilken inställning har Du i allmänhet till idrott, hälsa och motion? 

 
⃝ Väldigt positiv             

⃝ Ganska positiv             

⃝ Varken positiv eller negativ              

⃝ Ganska negativ                

⃝ Väldigt negativ            

 

 
Idrott och hälsa i skolan 

 
11. Hur upplever Du undervisningen i idrott och hälsa i skolan? 

 
⃝ Väldigt positiv             

⃝ Ganska positiv             

⃝ Varken positiv eller negativ              

⃝ Ganska negativ                 

⃝ Väldigt negativ     

        
12. Vilka är de främsta orsakerna till att Du upplever undervisningen på detta sätt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Hur ofta deltar Du aktivt under idrott-och hälsaundervisningen? 

 
⃝ Nästan alltid (ca. 95 %)                     

⃝ Ofta (ca. 75 %)            

⃝ Ibland (ca. 50 %)         

⃝ Nästan aldrig (ca. 25 %)                    

⃝ Aldrig (mindre än 10 %) 
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14. Vilka är de vanligaste anledningarna till att Du inte deltar aktivt under lektionerna? (Här kan 
du välja max 3 alternativ.) 

 
⃝ Saker som sker i anslutning till ämnet (ex: Förflyttning till idrottshallen, omklädning, 

duschning)                           

⃝ Samundervisning (flickor och pojkar tillsammans)                       

⃝ Läraren         

⃝ Lektionsinnehåll                             

⃝ Klasskamraterna          

⃝ Religion                       

⃝ Ingen motivation                   

⃝ Skada/ Sjukdom                           Annat…………………………………………………………………………………… 

 
15. Tycker Du att idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan? 

 
⃝ Ja              

⃝ Nej                               

⃝ Ibland 

 
Om du svarat Ja, varför? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Om du svarat Nej, varför? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om du svarat Ibland, varför? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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16. Vad motiverar Dig till att delta i undervisningen i idrott och hälsa? 
(Här kan du välja max 3 alternativ.) 
 

⃝ Bra betyg                     

⃝ Roligt att röra på sig                          

⃝ Viktig kunskap för nutid och framtid   

⃝ Utveckla sin rörelseförmåga              

⃝ Testa på olika aktiviteter                 

⃝ Spännande och varierat innehåll                          

⃝ Är inte motiverad av undervisningen i idrott och hälsa 

⃝ Annat           

 
Om Du valt alternativ Annat, vad för något? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
17. Vad anser Du är det viktigaste i  undervisningen i idrott och hälsa? Exempelvis: fysisk 

aktivitet, hälsoperspektiv, framtidsperspektiv etc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18. Hur är Din attityd inför en lektion i idrott och hälsa? 

 
⃝ Trygg/Självsäker och motiverad        

⃝ Trygg/Självsäker men omotiverad       

⃝ Otrygg/Osäker men motiverad          

⃝ Otrygg/Osäker och omotiverad           

⃝ Varierande attityd från gång till gång                    

⃝ Annan 

 
Om Du svarat (”Varierande attityd från gång till gång”) vad beror det på? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Om Du svarat (”Annan”) vad beror det på? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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19. Vilken typ av lektionsinnehåll känner Du dig mest motiverad inför? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
20. Vad skulle kunna få Dig mer motiverad och positiv till undervisningen i idrott och hälsa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 
                                               

    Lisa Brink  
Elin Strandqvist 
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10.2 Bilaga 2 

Följande delar är inte relevanta och svarar inte på våra frågeställningar. 

10.2.1 Motionsvanor på fritiden  

 

I undersökningen besvarade eleverna bland annat frågor om sina motionsvanor på fritiden. 

Gruppen som idrottar/motionerar en gång eller mindre än en gång i veckan, omfattar cirka 

27 % av alla de svarande eleverna (56 stycken) på de yrkesförberedande programmen. 

Motsvarande siffra på de studieförberedande programmen är cirka 10 % av alla svarande 

eleverna (76 stycken). De resterande eleverna svarade att de motionerar och utför fysisk 

aktivitet mer än en gång i veckan. Vi ställde även en följdfråga om vilka de vanligaste 

aktiviteterna är. Majoriteten svarade att gymträning, konditionsträning och bollsporter är de 

vanligaste aktiviteterna, både bland eleverna på de yrkesförberedande programmen och bland 

eleverna på de studieförberedande programmen. I efterföljande fråga ville vi veta; Om Du 

motionerar/ idrottar minst 1 ggr/ vecka på fritiden, varför gör Du det? Här ville vi ta reda på 

varför eleverna som motionerar minst 1 gång per vecka gör detta. För att få en klarare bild av 

orsakerna fick de därför välja mer än ett alternativ (max 3 stycken) av de åtta 

svarsalternativen. Den främsta orsaken är att må bra och bland eleverna på de studieinriktade 

programmen var detta svar i klar majoritet med 28 % av de 184 angivna svaren. Att må bra 

var även i den yrkesförberedande gruppen den främsta orsaken till fysisk aktivitet och motion, 

dock var svaret inte i lika hög majoritet jämförelsevis mot den studieförberedande gruppen. 

Här anser 25 % av eleverna bland de 132 angivna svaren att må bra är den främsta 

anledningen till fysiska aktivitet och motion på fritiden.  

 

Tabell. Elevers orsaker till fysisk aktivitet på fritiden i procent 

Om Du motionerar/ 

idrottar minst 1 ggr/ 

veckan på fritiden, 

varför gör Du det? 

(Välj max 3 

alternativ) 

(s= antal svar) 

Studieförber

edande 

program 

 

 

 

(s= 184) 

Yrkesförber

edande 

program 

 

 

 

(s= 132) 

Flicka 

 

 

 

 

 

(s= 142 ) 

Pojke 

 

 

 

 

 

(s= 169) 

Må bra 28 % 25 % 27 % 25 % 
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Prestera bättre 16 % 17 % 13 % 20 % 

Roligt 18 % 20 % 18 % 21 % 

Träffa kompisar 9 % 7 % 6 % 10 % 

Koppla av 5 % 8 % 10 % 4 % 

Viktminskning 6 % 4 % 7 % 4 % 

Snyggare kropp 16 % 18 % 18 % 17 % 

Annan orsak 1 % 2 % 1 % 1 % 

 

Som tabellen visar är må bra den främsta orsaken till att eleverna utövar fysisk aktivitet och 

motionerar. I procenttal är det ingen nämnvärd skillnad mellan de studie- och 

yrkesförberedande programmen, likaså när man jämför procentsiffrorna med avseende på 

kön. En nämnvärd iakttagelse av tabellen är att det är en relativt stor skillnad mellan 

pojkarnas och flickornas svar på några av orsakerna till fysisk aktivitet. Det är en högre andel 

pojkar som angett prestera bättre som en orsak till fysisk aktivitet än vad flickorna gjort. När 

man däremot ser till svarsalternativet koppla av, är det en relativt högre andel flickor än 

pojkar som angett detta som orsak. 

 

10.2.2 Elevers uppfattning om ämnet idrott och hälsa i skolan 

 

Majoriteten av eleverna anser att idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan. 73 % av alla de 

svarande eleverna (56 stycken) på de yrkesförberedande programmen svarade att de tyckte att 

ämnet idrott och hälsa är ett viktigt ämne. Bland de svarande eleverna på de 

studieförberedande programmen (71 stycken) svarade 76 % att de tycker idrott och hälsa är 

viktigt. Resultatet skiljer sig inte något nämnvärt mellan flickor och pojkar; Bland flickorna 

(52 stycken) anser 73 % att ämnet idrott och hälsa är viktigt och bland de svarande pojkarna 

(75 stycken) anser 76 % detsamma. Positivt är att väldigt få av de svarande eleverna inte 

anser att ämnet idrott och hälsa är viktigt.  
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Tabell. Elevernas uppfattning om idrott-och hälsämnets betydelse i skolan i procent 

Tycker Du att 

idrott och 

hälsa är ett 

viktigt ämne i 

skolan? 

Studieförbered

ande program 

 

 

(n= 71) 

Yrkesförbereda

nde program 

 

 

(n= 56) 

Flicka 

 

 

 

(n= 52) 

Pojke 

 

 

 

(n= 75) 

Ja 76 % 73 % 73 % 76 % 

Nej 6 % 4 % 4 % 5 % 

Ibland 17 % 23 % 23 % 19 % 

 

Eleverna fick därefter motivera varför de tycker som de gör om ämnet idrott och hälsas 

betydelse. De två vanligaste orsakerna till varför elever svarat ja på frågan är det är viktigt att 

vara aktiv samt det är bra att vara medveten om motion och hälsa. Bland de elever som 

svarade nej var den främsta orsaken att de tycker att det är bättre att träna själva. Det sista 

svarsalternativet ibland motiverades främst av att det ibland känns onödigt och inte alltid så 

seriöst. Värt att notera är att inte alla elever har svarat på denna fråga, och det gör på så vis att 

procentsatserna kan vara något missvisande. 

 

De flesta eleverna, både på de studie- och yrkesförberedande programmen, anser att ämnet 

upplevs som ganska positivt. Bland eleverna på de studieförberedande programmen (69 

stycken) anser majoriteten, 42 %, att de upplever ämnet som ganska positivt. Motsvarande 

siffra på de yrkesförberedande programmen är (bland de 58 eleverna) 57 %. Anmärkningsvärt 

är att procentdelen skiljer sig relativt mycket bland de olika programmen, 42 % 

(studieförberedande programmen) motsvarande 57 % (yrkesförberedande programmen). 

Bland de elever som svarat att de upplever undervisningen som väldigt positiv, är det fler 

elever från de studieförberedande programmen som upplever ämnet och undervisningen så, än 

elever från ett yrkesförberedande program.  

 

Först under alternativen ganska negativ och väldigt negativ finns det en noterbar skillnad 

mellan flickor och pojkar. Enligt undersökningen är det en högre andel flickor som har en 

ganska negativ upplevelse av ämnet, och en högre andel pojkar som har en väldigt negativ 

upplevelse av ämnet idrott och hälsa. 
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Figur. Elevernas upplevelse av undervisningen i idrott och hälsa i procent 

 

 

Den främsta anledningen som eleverna angav i fråga tolv till varför de upplever 

undervisningen som positivt är roliga/bra/givande lektioner samt de tycker det är kul med 

varierande lektioner där man får testa på olika aktiviteter. En av de främsta anledningarna till 

att de upplever undervisningen som negativt är tråkiga aktiviteter.  

  

10.2.3 Elevers deltagande på lektionerna i idrott och hälsa 

 

Resultatet av vår undersökning är väldigt positiv då så många som 81 % av de 74 svarande 

eleverna på de studieinriktade programmen påstår att de deltar nästan alltid. Även eleverna på 

de yrkesförberedande programmen hade en relativt hög procentdel, där 75 % av de 56 

svarande eleverna också menar på att de nästan alltid deltar i undervisningen i idrott och 

hälsa. Bland de elever som svarat att de endast deltar i undervisningen ibland, är det en viss 

skillnad mellan de två olika inriktningarna. Det är fler elever från de yrkesinriktade 

programmen som bara deltar ibland, till skillnad från eleverna på de studieinriktade 

programmen, där endast en procent uppgav att de deltog så sällan.  
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Det finns ingen nämnvärd skillnad mellan flickor och pojkars deltagande, förutom i stapel 1 

(se figur nedan), där det skiljer nästan tio procent mellan flickornas och pojkarnas aktiva 

deltagande i undervisningen idrott och hälsa. 

 

Figur. Elevernas deltagande i undervisningen i idrott och hälsa i procent 

 

Även här är det värt att notera att inte alla elever har svarat på denna fråga, och det gör på så 

vis att procentsatserna kan vara något missvisande.  


