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Abstract: 

I denna studie undersöktes elevers uppfattningar om hur de anser att lärares arbetssätt, ämnets 

lektionsinnehåll och om vad som motiverar dem till att delta i ämnet idrott och hälsa. Det un-

dersöktes även om det fanns några eventuella skillnader mellan könen, det vill säga om flick-

or och pojkar hade olika uppfattningar i frågorna. Enkäter användes och delades ut på en 

gymnasieskola och besvarades av 105 elever i olika klasser som läste idrott och hälsa 1. Ele-

verna som deltog i enkäten valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då kontakter på skolan 

fanns sedan tidigare. Teorin som används genom studien är Deci & Ryans motivationsteori 

”Self-Determination Theory”. Resultatet visade att flickor och pojkar motiveras olika mycket 

av lärarens arbetssätt. Flickor värderar lärarens arbetssätt högre än pojkar. Även vilket lek-

tionsinnehåll eleverna motiveras av till att delta på lektionerna samt varför de deltar i under-

visningen skiljer sig åt mellan könen. Flickor motiveras mer av faktorer som leder till inre 

motivation i jämförelse med pojkar exempelvis som att förbättra/upprätthålla hälsan. Pojkarna 

drivs mer av yttre motivationsfaktorer än flickorna, att vinna på lektionerna eller att få betyg 

är två faktorer som motiverar dem till att delta. En gemensam motivationsfaktor som får både 

pojkar och flickor att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa är glädjen till ämnet. 
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1. Inledning 

På vår verksamhetsförlagda utbildning har problematiken kring lågmotiverade elever upp-

märksammats. Vi båda har mött lärare som på olika sätt bedrivit undervisning för att inklude-

ra alla elever i undervisningen, men tyvärr också stött på avskräckande exempel där läraren 

inte ändrat sin undervisning till en anpassad undervisning som passar både låg- och högmoti-

verade elever i ämnet idrott och hälsa. Detta anser vi bör uppmärksammas då det står i syftet 

för idrott och hälsa att “undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för och 

förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefin-

nande” (Skolverket, 2011:83). Läroplanens syfte för ämnet anser vi inte kommer bli genom-

förbart om läraren inte motiverar alla elever till att delta i ämnet idrott och hälsa. Detta efter-

som omotiverade elever i ämnet idrott och hälsa minskar chanserna för att utveckla ett intres-

se för fysisk aktivitet som källa till välbefinnande. Ur ett långsiktigt perspektiv skulle icke 

uppfyllda kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa kunna kallas för ett framtida samhällspro-

blem. Genom att titta på några av Sveriges folkhälsomål som innebär att regeringen bland 

annat vill öka den fysiska aktiviteten, ordna goda matvanor och livsmedel samt ett samhälle 

fritt från narkotika och dopning, går det att utläsa att dessa mål berörs redan i kursen idrott 

och hälsa 1. I och med det bör undervisningen vara anpassad till alla elever så att den framtida 

folkhälsan förebyggs och att eleverna uppfyller syftet i ämnet (Riksidrottsförbundet, 2008). 

Om inte detta görs kan det innebära en sämre folkhälsa i framtiden. Sammanfattningsvis är 

det därmed viktigt att idrottslärare i Sverige visar förståelse för att flickor och pojkar motive-

ras olika, likväl som låg- och högmotiverade elever. Vi vill i denna studie därmed titta på hur 

eleverna anser att lärarens arbetssätt i idrott och hälsa motiverar eleverna till att delta i under-

visningen samt om lektionsinnehållet motiverar eleverna olika till att delta i ämnet. Vi vill 

även se varför gymnasieelever väljer att delta på lektionerna i idrott och hälsa. I studien skall 

det undersökas utifrån ett könsperspektiv det vill säga om flickor och pojkar har olika upp-

fattning om detta. Att vi valt att utgå från ett könsperspektiv beror bland annat på att det går 

att se genom historiens gång att samundervisning mellan flickor och pojkar har varit till fördel 

för pojkar (Carli, 1990). Att kön är i fokus beror även på att forskningsresultat av Larsson 

m.fl (2005) har visat att undervisningen är ett skäl till att könsmönster finns inom ämnet. Det-

ta anser vi är oerhört intressant och vi ville titta vidare på detta eftersom det står i läroplanen 

för idrott och hälsa att undervisningen skall “medvetandegöra och motverka stereotypa före-

ställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt” (Skolverket, 2011:83). Vi hoppas 

att denna studie kan bidra med kunskap så att vi i framtiden kan bli bättre lärare och få en 
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bättre förståelse för att som lärare kunna påverka eleverna, oavsett om det är pojkar eller 

flickor, till att delta i undervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar gymnasieelever till att delta, hur 

lärarens arbetssätt och vilket lektionsinnehåll påverkar elevernas motivation till att delta i äm-

net idrott och hälsa samt vilka samband och skillnader det finns mellan könen. 

 

Frågeställningar  

• Vad motiverar gymnasieelever till att delta på lektionerna i idrott och hälsa? Finns det 

några samband och skillnader mellan flickor och pojkar? 

• På vilket sätt anser gymnasieeleverna att idrottslärarens arbetssätt motiverar dem att 

delta i ämnet idrott och hälsa? Finns det några samband och skillnader mellan flickor 

och pojkar? 

 

• Vilket lektionsinnehåll motiverar gymnasielever till att vilja delta i ämnet idrott och 

hälsa? Finns det några samband och skillnader mellan flickor och pojkar? 
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3. Teoretiska begrepp 

I stycket teoretiska begrepp skall begrepp som är relevanta för studien förklaras samt vår teo-

retiska utgångspunkt, Self Determination Theory att redogöras. Det som redogörs i stycket 

kommer att kopplas samman med resultatet i analysdelen.  

3.1  Begreppsförklaring  

3.1.1 Motivation 

Begreppet motivation kan definieras på många olika sätt. Begreppet motivation kan förklaras 

att det är inre och yttre faktorer och krafter som styr, ger oss kraft eller upprätthåller ett bete-

ende hos individen (Hassmén m.fl, 2003). Stensmo (1997) benämner vidare att motivation är 

en process mot ett mål som ger individer riktning och energi till det som de skall uppnå eller 

undvika. På vägen kan individerna behöva stöd eller hjälp för att bli motiverade och få moti-

vation i processen mot beslutade mål, och dessa personer som ger stöd kan vara lärare eller 

ledare i olika sammanhang och kallas för motivatörer (Stensmo, 1997). 

 

3.1.2 Det biologiska könet 

Ordet kön är ett relevant begrepp i denna studie, där fokus ligger främst på det biologiska 

könet. Begreppet kön beskriver individers fysiska kropp. Det biologiska könet används för att 

kunna skilja på människor, växter, djur och andra organismer efter vilka könsceller som indi-

viderna har (Nationalencyklopedin, 2014a). Könet vi får vid födsel har stor betydelse för hur 

vi kommer leva våra liv (Svaleryd, 2002). Kroppen hos varje individ blir till vad den formas 

efter, antingen en biologisk man eller kvinna. Det biologiska könet tillskrivs genusegenskaper 

som är manliga eller kvinnliga efter de sociala och kulturella sammanhang som individen 

vistas i (Mattson, 2010). 

 

De biologiska skillnader som finns mellan könen är att de sker olika hormonförändringar i 

kropparna hos individerna. Pojkar har hormonet testosteron som ger en ökad proteinsyntes, 

sexualdrift och har betydelse vid skelett- och muskeluppbyggnad samt muskelfunktion. Flick-

or har hormonet östrogen som hjälper till vid utveckling av bröstkörtlar och påverkar fettme-

tabolismen samt är viktigt för bentätheten hos dem (Baechele, & Earle, 2008). 

Mellan könen finns det anatomiska skillnader ibland annat den fysiska styrkan där flickor i 

genomsnitt har två tredjedelar av männens styrka. En annan skillnad är att flickor är mer rör-

liga än pojkar, vilket beror på de anatomiska och strukturella skillnaderna som finns mellan 
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könen. Det finns tydliga skillnader på fysiologiska responser på träning och kroppskompos-

tionen mellan flickor och pojkar. När de gäller strukturen på skelettet har flickor överlag bre-

dare höfter än pojkar. Däremot har män vanligtvis bredare axlar än kvinnor (Baechele, & Ear-

le, 2008). 

3.1.3 Genus 

Genus kan definieras som ett begrepp om hur mäns och kvinnors sociala och kulturella bete-

ende också kallat könsroller, har formats och kan urskiljas. Biologiska delen av genus handlar 

om vad som anses vara manligt och kvinnligt och hur en person skall bete sig efter det kön 

som den har (Svaleryd, 2002). Genus är en process som uppkommer i samspelet mellan det 

biologiska könet och den kulturella och sociala miljön som individen vistas i (Ambjörnsson, 

2004). Genus är något som skapas över tid och konstrueras efter varje person. Det är inte nå-

got som är medfött utan det är något som vi tar till oss samt lär oss. Kunskapen får individen 

från samhället efter hur män och kvinnor skall bete sig och vara samt hur den själv tänker 

(Nationalencyklopedin, 2014b).  

3.1.4 Genusordning 

När manlighet och kvinnlighet ställs i förhållande till varandra utmärks genus. Begreppen 

manlighet och kvinnlighet hör ihop så mycket att det kan vara svårt att definiera dem utan att 

använda sig av båda två samtidigt. Kvinnlighet och manlighet är därmed svårt att separera 

helt från varandra. I samhället idag påverkas dessa begrepp genom ordningen, sociala struktu-

rer och förhållandet till varandra samt värderas olika när det gäller makt. Manlighet har en 

högre status än kvinnlighet när det gäller bestämmande och makt (Hedlin, 2004). Hirdman 

(2007) tar upp i Gösta och genusordningen, feministiska betraktelser att genusordningen gör 

att män och kvinnor beter sig och agerar på ett visst sätt som förväntas från omgivningen. På 

så sätt blir det en isärhållning mellan könen och varje kön placeras in i sitt fack. Detta för att 

det finns stereotypa roller för varje kön hur de skall agera och bete sig. Fagrell (2000) menar 

att genusordning finns i skolans miljö genom att pojkars och flickors egenskaper naturligt 

tillskrivs dem. Aktiva, modiga och starka är tre egenskaper som tillskrivs pojkar. Egenskaper-

na som flickorna har tilldelats är lugna, rädda, fjompiga och svaga (Fagrell, 2000). Ambjörns-

son (2004) visar I en klass för sig på ännu ett exempel av hur föreställningar i samhället har 

skapat genusordning. I avhandlingen nämner en flicka att hon anser det är viktigt att ha en 

mamma och en pappa i familjen, eftersom pappor är strängare och mammor är dem som man 

kan tala om relationer med (Ambjörnsson, 2004).  



  

10 

3.1.5 Genushistorik inom ämnet idrott och hälsa 

Carli (1990) har tittat på genusperspektivet inom ämnet idrott och hälsa genom historiens 

gång. I avhandlingen berättar hon om hur ämnet idrott och hälsa från början under 1800-talet, 

då Linggymnastiken var aktuell, enbart var ett ämne för pojkar, men sedan utvecklats till ett 

obligatoriskt ämne för pojkar och flickor redan 1842. Hennes forskning har visat att sam- och 

särundervisning ger både positiva och negativa effekter på betygen hos de båda könen. Pojkar 

får fördel av samundervisad undervisning i form av betyg medan flickor får sämre betyg av 

samundervisning men bättre betyg i särundervisning. Carli (1990) menade genom detta att i 

samundervisning har pojkar fördel vid betygsättning. 

 

Historiskt sett var flickor från början inte välkomna i undervisningen i idrott. När flickor väl-

komnades till idrottsundervisningen anpassades den så att flickorna fick göra estetisk gymnas-

tik som pojkarna tidigare gjort och pojkarna i sin tur fick börja med tävlingsidrott (Ljunggren, 

1999). Idrotten har genom historien varit ett sätt att markera fysisk medborgarfostran, där 

idrottslektionerna var i en miljö där konstruktioner av de olika könen kunde ske. Detta fort-

skred till senare hälften av 1900-talet trots att skolans mål var en mer jämställd skola, men att 

ämnet även då markerade skillnader mellan könen (Lundquist Wanneberg, 2004). 

 

Idag ser skolan annorlunda ut, i vilket fall om man skall tro grundtanken inom skolväsendet. 

Skolverket har nämligen markerat tydligt att flickor och pojkar skall behandlas lika (Skolver-

ket, 2011:6). Detta genom att nämna i skolans värdegrund att skolan skall gestalta och för-

medla om alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 

2011). 

 

3.2 Motivationsteorier och teoretisk utgångspunkt 

 Nedan kommer olika motivationsteorier samt den teoretiska utgångspunkten för denna studie 

att presenteras. Den teoretiska utgångspunkten, Self-Determination Theory, kommer sedan att 

sammankopplas med resultatet i analysdelen. 

 

3.2.1 Motivationsteorier 

När det gäller att definiera hur motivation skapas, så finns de flera olika teorier som beskriver 

detta. Den tidigaste av dessa teorier är hedonistiska teorin som handlar om lust- och olusts-

principen. Teorin går ut på att individen vill känna och uppleva lust och undvika olust i de 
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situationer som den upplever eller ställs inför (Stensmo, 1997). När det gäller en mer behavio-

ristisk syn på hur motivation skapas, så säger den att det är påverkan från de yttre faktorerna 

som formar det mänskliga beteendet. I den behavioristiska teorin arbetas det efter en modell 

med stimuli och respons (Hassmén m.fl, 2003). Skinner (1974) menar att det gäller att ge po-

sitiva och negativa förstärkningar (stimuli) på det som utförs eller inträffar för att uppmuntra 

till ett positivt beteende (respons) eller bidra till att dåligt beteende upphör. Ahl (2004) lyfter 

upp att det är betydelsefullt med belöning och stimulans för att med teorin kunna skapa moti-

vation till ett bra och fungerande beteende för individen. 

 

Den kognitiva teorin utgår ifrån Banduras sociala inlärningsteorier som kortfattat handlar 

delvis om de yttre faktorernas påverkan i relation till de inre behoven som påverkar individers 

beteende (Bandura, 1977). I det humanistiska perspektivet tas det upp om Maslows behovshi-

eraki och teorin tar upp att individer har behov på olika nivåer som skall uppnås i rätt ordning. 

Alla behov kommer inifrån individen och påverkas inte av de faktorer som kommer utifrån 

och det är dessa inre behov som driver eller tillfredsställer individen till att öka motivationen 

(Maslow, 1987). 

 

3.2.2 Teoretisk utgångspunkt, Self-Determination Theory 

Det finns många olika motivationsteorier som förklarar hur individer är motiverade, varav en 

av dessa kallas Self-Determination Theory. Teorin kommer att vara huvudteorin i denna stu-

die och tar upp hur sambandet mellan motivation och personlighet ser ut hos individer (Deci 

& Ryan, 2000). Teorin har valts att användas i denna studie eftersom sambandet mellan olika 

sorters motivation och våra frågeställningar angående vad eleverna motiveras av är högst re-

levant.  

 

En konkret förklaring av teorins innehåll skulle kunna förklaras enligt följande. Teorin vill 

förklara hur motivation påverkas av inre känslor hos individen samt yttre krafter. Motivation 

kan skapas i form av inre- och yttre motivation, men individer kan även drabbas av amotiva-

tion, vilket innebär att man inte känner någon motivation alls (Deci & Ryan, 2000). 
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Grundläggande begrepp inom Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory bygger på tre grundläggande begrepp. Inom teorin anses det att 

desto mer en individ känner utav begreppen kompetens, social tillhörighet och självstyre, des-

to större chans finns det att individen känner inre motivation (Deci & Ryan, 2000). 

 

Begreppen har i forskning visat på olika sätt påverka motivationen hos individer. Boggiano 

och Rumble (1979) menar att begreppet kompetens är relevant i samband med feedback. Ge-

nom att få positiv feedback menar de att individer har en större chans till att uppleva inre mo-

tivation. Deci & Cascio (1972) påpekar även att negativ feedback ger en motsatt effekt och 

minskar och försämrar den inre motivationen. Att begreppen motivation, kompetens och 

feedback hänger samman har Vallerand och Reid (1984) visat i sin studie där de visat att 

feedback får individen att känna sig kompetent, vilket i sin tur leder till inre motivation.  

       

Begreppet självstyre är viktigt för att motivationen skall stanna hos individen (Deci & Ryan, 

2000). Det räcker inte att känna sig kompetent utan en individ måste även kunna stå för sitt 

handlande samt känna självständighet i sina beslut (Fisher, 1978).  

     

Det sista grundläggande begreppet inom motivationsteorin är social tillhörighet, som är en 

bidragande faktor till att motivation skall kunna skapas. Forskning gjord av Anderson, Mano-

ogian & Reznick (1976) har visat på att barn som inte får uppmärksamhet uppvisar en låg inre 

motivation.  Det menas att elever som känner social tillhörighet på något vis till lärare visar 

en större inre motivation (Ryan & Grolnick, 1986, Ryan m.fl, 1994). Dysthe (2003) stärker 

detta genom att samhället påverkar motivationen hos oss individer. Hon påpekar att klimat 

där individen känner acceptans innebär att handlingen känns meningsfull av individen. Käns-

lan av social tillhörighet innebär att motivation till fortsatt lärande skapas. 

Inre motivation 

Inre motivation innebär att ett upprätthållet beteende hos individen sker av glädje eller för att 

man strävar efter förbättring i prestationen (Deci & Ryan, 1985). Individens handling sker 

frivilligt, anses som tillfredställande samt bidrar till ett högre välbefinnande. Det positiva med 

människor som drivs av inre motivation är att individen anses kunna hantera motgångar bättre 

än personer som är motiveras av yttre faktorer (Deci & Ryan, 2000). Dysthe (2003) menar 

även att den inre motivationen skapar förutsättningar för att individen vill lära sig nya saker. 
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Yttre motivation 

Med yttre motivation menar Deci & Ryan (2000) att man motiveras utav yttre belöningar vil-

ket kan vara materiella ting eller att aktiviteten utförs för att få uppskattning från andra. Det 

finns fyra olika typer av yttre motivation. Dessa kallas för yttre kontroll, introjicerad kontroll, 

identifierad kontroll och integrerad kontroll (Deci & Ryan, 2000). 

 

Yttre kontroll innebär att individen utför en handling för att få ut en belöning av handling-

en.  Individen deltar i olika handlingar eftersom man förväntas göra det av andra eller för att 

få belöningar eller undvika straff. Beteendet är därmed inte självvalt utan individen känner sig 

tvingad till sitt handlande (Deci & Ryan, 1985).  

 

En annan sorts kontroll är introjicerad kontroll. Introjicerad kontroll innebär att handlingen 

utförs eftersom individen känner press utifrån. Skulle handlingen inte ske innebär det att per-

sonen drabbas av skuldkänslor, får ångest eller mår dåligt på annat sätt, vilket blir ett resultat 

utifrån andras förväntningar (Deci & Ryan, 2000). 

 

Identifierad kontroll innebär att handlingen som sker är betydelsefull för individen. Utefter en 

situation anser individen att handlingen är viktig för den på ett eller annat sätt och därefter vill 

fortsätta utföra handlingen (Deci & Ryan, 1985). Handlingen sker av egen vilja men behöver 

dock inte anses som rolig eller positiv. Eftersom handlingen sker av egen fri vilja så anses den 

identifierade kontrollen stå högre i rang än yttre- och introjicerad kontroll (Deci & Ryan, 

2000).  

 

Sist men inte minst är det även integrerad kontroll som är när man väljer handling utefter vad 

som anses passa bäst till individens personlighet samt värderingar i livet. Handlingen är själv-

vald och anses inte vara påtvingad, utan man sätter den i ett större och långsiktigare perspek-

tiv (Deci & Ryan, 1985). 

 

Amotivation 

Deci & Ryan (1991) menar även att individer kan drabbas av amotivation till den handling 

som skall utföras. Med amotivation menas att individen saknar både inre- och yttre motiva-

tion, vilket medför att handlingen anses som ointressant och individen känner ingen motiva-
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tion till att utföra handlingen i huvudtaget. Om en individ är amotiverad innebär det att perso-

nen kan tvingas handla i situationer trots att den inte vill (Deci & Ryan, 1991).  

 

Vilken motivation anses vara bäst? 

Individer som drivs av inre motivation presterar bättre än individer som drivs av en yttre mo-

tion inom idrotten. I en tidig ålder anses den yttre motivationen vara starkare hos personer, 

men övergår i senare ålder då dem tenderar att bli mer inre motiverade. Detta eftersom de då 

upplever sig som mer självsäkra och kompententa i situationer de ställs inför (Vallerand & 

Losier, 1999). Ahl (2004) menar att individen främjas av inre motivation då den har goda 

effekter på människan. När inre motivation finns bidrar den till ett ökat intresse för lärande 

samt ökad kreativitet. Dock menas det att den yttre motivation kan vara bättre för en del indi-

vider då den har en stor kraft som kan leda till motivation. Yttre motivation behöver inte en-

bart vara kopplat till något dåligt, utan kan även vara bra och ha stor verkan, detta är dock 

kopplat till situationen, belöningen, individen och andra faktorer (Ahl, 2004). Davidsson och 

Flato (2010)  menar att lärare bör eftersträva en inre motivation i undervisningen för eleverna, 

då inre motivation är det mest önskvärda i skolans miljö. Den inre motivationen och dess po-

sitiva effekter riskerar att försvinna helt om fokus i undervisningen enbart ligger på yttre fak-

torer som exempelvis betyg (Davidsson och Flato 2010). 
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4. Tidigare forskning  

 Under tidigare forskning - samt olika sätt som eleverna kan anse att läraren motiverar dem på 

lyftas fram utifrån vetenskapliga- och övriga publikationer. 

 

4.1 Olika vägar att skapa motivation 

4.1.1 Att ta individuellt ansvar 

En faktor som kan bidra till motivation är att eleven själv får ta beslut. Som lärare går det att 

höja motivationsgraden hos eleverna genom att se till deras behov och förmåga samt anpassa 

undervisningen efter dem. Detta ger eleverna utmaning och stimulans på en rimlig nivå, vilket 

medför att de får omväxlande uppgifter och aktiviteter som gör att de inte tappar motivatio-

nen, lusten och intresset (Annerstedt, 1995). Att elever skall vara självgående i den svenska 

skolan står tydligt i läroplanen då Skolverket betonar att elever har ett ansvar och skall till-

sammans med läraren planera och utvärdera sin undervisning. Skolverket säger även att ele-

ver skall i sin skolgång ges ett större självständigt ansvar samt mer självständiga uppgifter 

(Skolverket, 2011). 

 

Alderman, Beighle och Pangrazi (2006) stärker Annerstedts tankar kring egenbestämmande. I 

deras undersökning menar de att det finns flera olika metoder för att öka motivationen hos 

eleverna i undervisningen i idrott och hälsa och att en betydelsefull del är att lärarna arbetar 

för att främja elevernas inre motivation. Den inre motivationen menar de främjas av att låta 

eleverna vara med och bestämma, utforma eller förändra aktiviteterna (Alderman m.fl, 2006). 

Även Ning m.fl (2012) menar i sin undersökning att elevinflytande i lektionsutformningen 

leder till en hög grad av inre motivation och upplevd kompetens hos på individer på grund-

skolan. 

 

I en undersökning som gjorts på grundskolenivå av Jaakkola m.fl (2012) visas det att självbe-

stämmande redan i tidig ålder är viktigt för eleverna. Studien visar att den fysiska nivån ökar 

genom att eleverna får vara med och bestämma samt att de strävar efter en tydlig måluppfyl-

lelse, vilket gäller framförallt pojkar. På flickor sågs det dock ingen skillnad utifrån studiens 

resultat (Jaakkola m.fl, 2012). 
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4.1.2 Att förmedla känslan av kompetens 

Ännu ett sätt att skapa motivation är att få eleverna att känna sig kompetenta i sammanhanget. 

Om motivationen hos eleverna är bristande fungerar beröm som motivationshöjning. Beröm 

ger inte bara motivationshöjning utan påverkar även elevernas prestationer och anses rent av 

som något viktigt ur elevernas perspektiv. Att ge beröm vid rätt tillfälle kan bidra med effek-

terna att eleven känner sig bättre, värdefullare samt presterar bättre. En förutsättning för detta 

är dock att ge berömmet vid rätt tillfälle, exempelvis när eleven försöker prestera, presterar 

extra hårt eller gör någonting bra (Annerstedt, 2007). 

 

Enligt Carlgren och Marton (2001) påverkas motivationen utefter hur eleverna uppfattar de 

olika moment som de skall utföra i skolan. Motivationen ökar hos eleverna om de får positiv 

feedback på det som de utför eller om eleverna har ett intresse för det som de skall utföra. 

Vidare tar Hagger och Chatziarantis (2007)  upp i sin studie på 625 ungdomar i åldern 14-18 

år som handlar om verbal och icke verbal feedback och dess betydelse för elevers inre moti-

vation, att feedback från lärare till elev har betydelse för den inre motivationen hos elever. Att 

elever får positiv feedback som är offentlig från läraren på de prestationer som de utför anses 

vara den viktigaste orsaken till att elever får en inre motivation till ämnet idrott och hälsa. Att 

eleverna får uppmärksamhet och en positiv personlig feedback gör skillnad på så vis att de får 

en känsla för inre motivation (Hagger & Chatziarantis, 2007). 

 

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer sägs det att alla som arbetar inom skolans väggar 

skall ge stöd och stimulans till eleverna för att ge dem chansen att utvecklas så långt som möj-

ligt. Läraren har även en stor del i att få eleverna att känna sig kompetenta, och har som an-

svar att stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära (Skolverket, 2011). 

 

4.1.3 Betydelsen av social tillhörighet  

Att skapa en social relation mellan eleverna i klassen samt mellan lärare och elev har visat sig 

viktigt. Hassandra, Goudas och Chroni (2003) undersökte med hjälp av Self-Determination 

Theory i sin studie vilka faktorer som påverkar den inre motivationen i undervisningen i äm-

net idrott och hälsa. Undersökningen gjordes på pojkar och flickor i åldern 12-15år och resul-

tatet visade att eleverna påverkas av flera olika faktorer men det var framför allt individuella 

skillnader. Exempel på detta var den sociala miljön med klasskamrater och läraren som på-

verkade den inre motivationen (Hassandra m.fl, 2003). Att den sociala miljön med läraren är 
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betydelsefull visade Ntoumanis (2005) studie, där de medverkande eleverna ansåg det som 

viktigt att känna stöd från idrottsläraren under lektionerna. Stödet från läraren till eleverna 

innebar att eleverna kunde bli mer tillfredställda med sin prestation i ämnet idrott och hälsa 

och på så sätt uppnå en inre motivation till den obligatoriska idrottsundervisningen (Ntouma-

nis, 2005). 

 

Vidare har lärares inställning till eleverna en påverkan på elevernas inre motivation. En förut-

sättning vid lärares motivationsarbete är att lärarna har en positiv syn på eleverna som de skall 

arbeta med och att de kan vara öppna samt lyssna på vad eleverna har att säga till dem (Jen-

ner, 2004). Det är de positiva lärarsituationerna som skapar motivation hos eleverna, men det 

är även kraven från skolan och lärarna som gör att elever många gånger tappar motivation till 

skolarbetet. Därför gäller det att kunna koppla ihop dessa positiva lärarsituationer med de 

krav som finns i skolan och från lärarna så att eleverna inte tappar motivationen och viljan till 

att lära sig kunskap (Carlgren & Marton, 2001, Giota, 2002).  

 

4.1.4 Lektionernas klimat och innehåll  

 Lektionsklimatet är viktigt för elevernas prestationer (Annerstedt, 2007). Hur och om elever-

na motiveras kan vara beroende på vad läraren har för motivationsklimat (Hassmén mfl, 

2003). 

 

 Det finns två olika typer av motivationsklimat, resultatorienterat motivationsklimat och pro-

cess- eller inlärningsorienterat motivationsklimat. Det resultatorienterade motivationsklimatet 

syftar till att individerna skall nå framgång genom att individen presterar bättre än andra indi-

vider och på så sätt värderas individens prestation mot andras prestationer. Vikten av att hela 

tiden hävda sig mot andra gör att individerna ofta känner en rädsla för att misslyckas samt en 

tävlingsoro och ängslan i sitt utförande. I ett resultatorienterat motivationsklimat är de yttre 

faktorerna betydelsefulla och baseras på belöningar, priser och liknande till att delta i aktivite-

ten (Hassmén m.fl, 2003). 

 

Det andra motivationsklimatet är ett process- eller inlärningsorienterat motivationsklimat där 

fokus ligger på inre faktorer hos individerna. Det gäller att relatera motivationen till den inre 

faktorn genom känslor. Detta genom att individerna känner motivation och meningsfullhet till 
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aktiviteten genom glädje, nöje och tillfredsställelse till aktiviteten (Hassmén, 2003, Möller & 

Langagergaard, 2006). Denna sorts motivation bidrar ofta till att eleverna inte känner av täv-

lingsoro och ängslan för att misslyckas i aktiviteten eftersom att de inte har samma behov av 

att de måste tävla eller vinna över en annan individ. Individen lägger istället fokus på att ut-

vecklas individuellt (Hassmén m.fl, 2003). I och med detta anses det som betydelsefullt att 

som lärare i ämnet idrott och hälsa arbeta för ett process- och inlärningsorienterat motiva-

tionsklimat i skolan (Chen & Ennis, 2004). Skolverket betonar att eleverna kan påverka sina 

betyg fram till och med då kursen är över, det vill säga att eleverna inte slutgiltigt betygsätts 

på de kunskaper som man visat under ett specifikt moment utan att man kan påverka betyget 

och prestationen fram tills kursen är över. Vid betygsättningen skall alla kunskaper som ele-

ven visat fram till avslutad kurs tas i beaktning (Skolverket, 2014). Att uppnå ett positivt lek-

tionsklimat anses läraren kunna påverka tre faktorer i undervisningsmiljön, nämligen relatio-

ner, rutiner och trygghet (Annerstedt, 2007). Annerstedt menar att “ett positivt lektionsklimat 

ger en god lärandemiljö” (2007:135) där eleverna ser till individuell utveckling och vågar 

misslyckas (Chen & Ennis, 2004, Annerstedt, 2007).  

 

Ett välplanerat och kreativt innehåll från läraren är något som kan bidra till ett bättre lektions-

klimat. Det är viktigt att eleverna får uppfattningen av att lektionen har något att lära ut och 

ett innehåll som eleverna kan ta till sig av samt att läraren har ett tydligt mål och syfte med 

lektionen. Genom att eleverna får en förståelse om vad lektionen eller aktiviteten har att lära 

ut kan lusten och motivation skapas, vilket kan leda till högre närvaro. Att meningen med 

undervisningen uppfattas av eleverna innebär att motivationen kan behållas trots att aktivite-

ten inte alltid anses som rolig (Annerstedt, 1995, Möller & Langagergaard, 2006).  

 

4.1.5 Könen värderar ämnet idrott och hälsa olika 

Resultat visar att pojkar och flickor värderar undervisningsklimat och ämnet idrott och hälsas 

innehåll olika (Engström, 1999, Jakobsson, 2000). Pojkar anser att status och prestation är 

viktigt för motivationen i form av att få lyckas samt att det är den egna förmågan som är i 

fokus. Flickor värderar istället relationer och lärande som betydelsefulla faktorer till motiva-

tion i ämnet idrott och hälsa. För flickorna är det viktigt att ha goda relationer till sina lärare 

och de är mer intresserade än pojkar av att göra det som läraren förväntar sig att de skall utfö-

ra. Det kom även fram att flickor ser varandra som en resurs och tar hjälp av varandra i un-
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dervisningen. Pojkar ser till skillnad från flickor varandra som motståndare och tävlar istället 

mot varandra (Jakobsson, 2000). 

Hos yngre elever har det visat sig att ämnet idrott och hälsa värderas olika utav pojkar och 

flickor. Pojkar värderar ämnet högre än flickor, men ämnets innehåll värderas högt oavsett 

kön. En faktor som gör att ämnet värderas högt är att eleverna känner intresse för ämnet, vil-

ket kan kopplas samman med begreppet motivation genom att en individ som känner motiva-

tion till det som utförs värderar detta högt. Det menas att ämnet idrott och hälsa är ett typiskt 

”pojkämne” (Jakobsson, 2000). Studier har visat på att pojkar och flickor motiveras utav olika 

sorters lektionsinnehåll där pojkar föredrar tävlingsmoment och flickor inlärningsmoment. 

(Engström, 1999) 

Att pojkar och flickor värderar ämnet idrott och hälsas innehåll olika samt föredrar olika sor-

ters motivationsklimat anses inte som konstigt då det i grund och botten är läraren som skapar 

genusskillnader. Läraren skapar genusskillnader i undervisningen och dess utformning samt 

genom arbetssättet. Detta genom att ha föreställningar om vad som anses vara manligt respek-

tive kvinnligt i aktiviteterna, arbetsformerna samt lägger värderingar i undervisningen (Lars-

son m.fl, 2005) 

4.1.6 Lärarens skyldighet 

Att motiveras av olika faktorer anses i sig inte konstigt. Lärare bör dock vara medvetna om 

detta i lektionsplaneringen. Läraren har som en del i sitt uppdrag att följa ämnesplanen i sin 

planering. I skolinspektionens flygande tillsyn från 2010 visade resultatet att enbart 12 lektio-

ner utav 300 i ämnet idrott och hälsa berörde hälsofrågor. Resterande av lektionerna innehöll 

fysisk aktivitet av något slag, där bollsporter/bollekar var det dominerande momentet. Att 

bollsporter/bollekar är det dominerande momentet kan anses gynna pojkar (Skolinspektionen, 

2010). Det har även påvisats att inställningen till idrott och hälsa varierar, där pojkar anses har 

en positivare inställning till ämnet i förhållande till flickor (Redelius, 2004). 

 

Lärare skall inte bara genomföra en välplanerad lektion utan har även som ansvar att ta hän-

syn till och följa värdegrunden och riktlinjer i skolan. I skolans riktlinjer står det att undervis-

ningen skall utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom skall flickor och pojkar ges 

samma rätt och möjligheter i skolans miljö. Diskriminering i skolan på grund av kön är inte 

accepterbart, utan lärare har som ansvar att uppmuntra eleverna att utveckla kunskap utan att 
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ha fördomar om vad som anses som kvinnligt och manligt och ha ett lektionsinnehåll som 

innehåller ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011). 

 

4.1.7 Andra sätt att motivera eleverna  

Det finns även många andra sätt att motivera elever till att delta i undervisningen i ämnet id-

rott och hälsa. Att lärarna har lärarkompetens kan vara ytterligare en faktor som motiverar 

eleverna till att delta i undervisningen. Ericssons (2003) studie säger att det kan vara kompli-

cerat för lärare att motivera elever till fysisk aktivitet och skapa motivation till dessa elever 

som inte har motoriska grundförutsättningar. Studien visar att det krävs erfarenhet hos lärarna 

och goda kunskaper om hur det går att inspirera eleverna till motorisk utveckling och på så 

sätt få dem motiverade till den fysiska undervisningen. En annan faktor som kan motivera 

eleverna att vilja vara mer fysiskt aktiva är att fysisk aktivitet har positiv inverkan på övriga 

skolämnen (Ericsson, 2003). 

 

En form av kompetens är att kunna se till alla elevers förutsättningar i en klass. Det är viktigt 

att anpassa undervisningen efter elevernas förmåga (Alderman m.fl, 2006). Detta bidrar till 

skapandet av genusskillnader. Larsson m.fl (2005) menar nämligen att genusskillnader i un-

dervisningen skapas genom särbehandling av flickor och pojkar. Redelius (2012) menar att 

det är svårt att dra en gräns för vad som anses som biologiskt betingat och för vad som är so-

cialt betingat vilket i sig kan bli problematiskt. Detta genom att lärare bland annat sänker kra-

ven och förväntningarna på flickor i idrott och hälsa. Ett vanligt exempel på detta kan vara att 

flickor får göra armhävningar på knäna vid styrkemoment eftersom läraren anser att armhäv-

ningar på tårna är för fysisk krävande för dem. Genom att läraren sänker kraven för flickorna 

höjs eller ökar samtidigt kraven för pojkarna. Detta görs för att pojkar och flickor har olika 

fysiologiska eller biologiska förmågor som anpassas till innehållet eller arbetsformen, vilket 

gör att det skapas könsskillnader i aktiviteten. En annan bidragande faktor till genusskillnader 

är att lärare många gånger lyfter upp pojkars prestationer för hela klassen, vilket kan ses som 

en hyllning till manligheten. Larsson m.fl (2005) menar att kvinnligheten inte hyllas på sam-

ma sätt. På så sätt ges pojkar bättre förutsättningar till att visa upp sig och briljera på lektioner 

i jämförelse med flickor. Detta för att flickornas prestationer inte hyllas eller lyfts upp på 

samma sätt när de åstadkommer något bra. Beroende på vilken sorts undervisning som ges 

mest utrymme på lektionerna gynnas antingen pojkar eller flickor. Exempel på detta är att i 

bollspel och fysisk träning gynnas pojkarna mest och i koordination och estetisk präglad verk-
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samhet gynnas flickorna mest. Därför har läraren ett stort ansvar att finna en god kombination 

av innehåll och arbetsform för att likabehandla pojkar och flickor i ämnet (Larsson m.fl, 

2005). Åström (2013) beskriver att de finns en problematik kopplat till undervisningen i idrott 

och hälsa. Han menar precis som Alderman m.fl (2006) att det är viktigt att anpassa undervis-

ningen till elevernas behov och förutsättningar (Åström, 2013). Problemet är det att undervis-

ningen inte är individanpassad vilket medför att undervisningen inte uppmuntrar eleverna som 

rör sig minst till att bli mer fysiskt aktiva på lektionerna. Studien visar även att motivationen 

hos eleverna är relaterad till deras färdigheter i ämnet (Åström, 2013). 
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5. Metod 

I metodkapitlet tas det upp om val av metod, urval, utformning av enkäten samt tillväga-

gångssättet av enkätundersökningen. Kapitlet berör även hur de forskningsetiska principerna 

har beaktats och om tillförlitligheten i studien, där begrepp som standardisering, validitet och 

reliabilitet lyfts upp. 

 

5.1 Metodval 

Det metodval vi valde att ta hjälp av i denna studie var en kvantitativ metod. Kvantitativ 

forskning kan beskrivas genom att det är insamling av numeriska data och kan vara i form av 

frågeformulär, prov, enkäter eller test (Bryman, 2011). Vidare nämner Bryman (2011) även 

att kvantitativ metod utgår från den sociala verkligheten på det vis att man använder ett objek-

tivt perspektiv där man har ett sakligt och opartiskt förhållande till verkligheten. Den kvantita-

tiva metoden har sin utgångspunkt i positivismen som menar att kunskap är baserat på sinnes-

erfarenhet. Det kan innebära att fakta är när egenskaper hos individer återkommer i situationer 

och man kan därmed forska fram ett svar och en lösning på skeendet (Nationalencyklopedin, 

2014c). Att en kvantitativ metod valdes att ta hjälp av var för att vi ansåg att enkäter skulle 

fungera effektivt till det syfte och frågeställningar som vi har i denna studie. Genom att vi 

använde oss av enkäter fick vi ut fler elevers syn än om vi skulle använda oss av intervjuer. 

Detta var till vår fördel när vi skulle ta reda på vilka likheter och skillnader det fanns mellan 

elevernas kön samt när vi undersöker våra frågeställningar. 

 

5.2 Urval 

I kvantitativa studier görs oftast ett urval, detta för att kunna få en hanterbar population av 

praktiska skäl. Den urvalsram som är bestämd för studien beslutar vår storlek av populationen 

som vi har använt oss av och kriterier för urvalet. I vår undersökning har ett bekvämlighetsur-

val gjorts, ett så kallat icke-slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Urvalet har tagits fram på ett 

sätt som inte har varit slumpmässigt och är där av inte sannolikmässigt med populationen. 

Detta för att vissa grupper har större chans att vara med i populationen än andra (Bryman, 

2011). Aspekter som tillgänglighet, kostnader, tidigare kontakter och geografiskt avstånd har 

styrt oss i vårt bekvämlighetsurval (Trost, 2012). Skolan som vi valde att utföra vår studie på 

är en kommunal skola och vi har varit i kontakt med skolan tidigare. Klasserna på skolan val-

des ut slumpmässigt och vi har inte tidigare haft kontakt med klasserna som genomförde en-



  

23 

käten. Målgruppen för studien består av sex klasser från årskurs 1 och 2 i den svenska gymna-

sieskolan. Det var klasser från både studieförberedande- och yrkesförberedande program som 

fick besvara enkäten. Anledningen till varför vi valde en årskurs 1 och 2 på gymnasiet var att 

eleverna förmodligen har en bred kunskap om ämnet eftersom de har haft ämnet under en 

längre period och därmed förhoppningsvis reflekterat över det. Att eleverna fortfarande läser 

ämnet hoppas vi kunna leda till att få bra och genomtänka svar efter deras erfarenheter. Sko-

lan som valdes ut för undersökningen ligger i Kronobergs län. 

 

5.2.1 Undersökningsgruppen 

Fördelningen av kön i undersökningsgruppen som deltog var relativt jämn. I tabell 1 kan det 

utläsas antal pojkar respektive flickor samt procentfördelningen av könen.  

 

Tabell 1. Undersökningsgruppens fördelning mellan kön (%) (N=105). 

Pojkar Flickor Totalt 

61 (58,1%) 44 (41,9%) 105 (100%) 

 

Fördelningen sett på ålder hos de medverkande i studien var varierande men den största delta-

garåldern hos eleverna var 17 år. I tabell 2 kan undersökningsgruppens medelålder, median, 

minimum- samt maximumålder utläsas samt antal svar på frågan. I frågan noterades ett bort-

fall. 

 

Tabell 2. Deltagarnas medel-, median-, minimum- samt maximumålder fördelat mellan kön 

(N=104). 

Ålder Pojkar Flickor Totalt 

Medel 17.31 (61) 17.05 (43) 17.20 (104) 

Median 17 17 17 

Minimum 16 16 16 

Maximum 20 18 20 

 

5.3 Enkätutformning 

Bryman menar att vid en kvantitiv metod är processen deduktiv, att det blir en progression 

eller följd i arbetsprocessen (2011). Innan insamling av data skedde gjordes ett första utkast 
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av enkäten. I första utkastet valdes ett antal frågor ut som ansågs ha koppling till syfte och 

frågeställningar. Frågorna som gjordes hade olika alternativa frågetyper (Kylén, 2004). En 

sorts frågor som används är attityds- och åsiktsfrågor där svaren representerar individens egen 

åsikt i frågan (Trost, 2012).  

 

Utformningen av frågorna skedde så att endast en fråga i taget behandlades. Genom detta 

undveks förvirring hos informanten samt att analysen blev lättare att genomföra. Frågorna är 

utformade så att det finns frågor där både ett och flera svaralternativ skall anges, vilket är po-

sitivt då valmöjligheter finns tillgängligt för informanten (Trost, 2012).  

 

Något som anses som viktigt vid skapande av enkät är layout och språk. Vid utformningen av 

enkäten användes ett lätt och konkret språk så att det skulle kunna passa alla. Frågorna som 

användes försöktes hållas relativt korta, då långa frågeformuleringar kan vara svåra att kom-

ma ihåg. Layoutens utformning valdes att göras konsekvent genom hela enkäten, genom att 

ha numrering på alla frågor, en genomtänkt ordningsföljd, samma tempus samt samma teck-

ensnitt och radavstånd (Trost, 2012). Allt detta för att underlätta för informanten genom att 

enkätens omfattning ser mindre ut samt öka chanserna för en högre svarsprocent (Bryman, 

2011).  

 

Vid svarsalternativens utformning användes främst frågor med så kallas likertskala, vilket 

innebar att ett påstående ställdes och ett alternativ mellan 1-5 skulle fyllas i utefter vad som 

passade bäst in på individen (Trost, 2012). Enkäten avslutades medvetet med en öppen fråga, 

där eleverna fick chansen att tillägga något om dem hade intresse av det. Den öppna frågan 

anses som viktig och kan komma till användning när analys och tolkning av resultatet sker 

(Trost, 2012).  

 

Innan eleverna fick utföra enkäten hade tre pilotenkäter genomförts för att ta reda på om de 

vara några oklarheter i enkätformuläret eller om något behövdes utvecklas. Detta för att ele-

verna inte skulle kunna missförstå eller misstolka några frågor eller begrepp i enkätformuläret 

(Trost, 2012). Pilotundersökningen gav svar på hur pass bra ordningsföljden är i enkätformu-

läret och att frågorna inte påverkas av dess ordning (Bryman, 2011). Genom pilotundersök-

ningen fick vi fram om frågorna motsvarade det som förväntades, samt om informanterna 
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förstod frågorna korrekt eller om de hade några invändningar. Vi fick även reda på om påstå-

endena och frågorna var riktade mot vårt syfte med arbetet. Några av de invändningar som 

kom fram var att vi behövde formulera om ett antal frågor för att få dem mer konkreta efter-

som språket var otydligt. Någon fråga behövde även utvecklas då testpiloten inte förstod vad 

vi förväntade oss av frågan. Med pilotundersökningen fick vi också en tidsmässig överblick 

om hur lång tid enkätformuläret tog att göra. 

 

5.4 Genomförande 

Genomförandet inleddes med att vi tog kontakt med en lärare på gymnasieskolan som vi var 

intresserade att genomföra vår studie på. Informationsbrev skickades till läraren om vad en-

kätundersökningen kommer att handla om och vilka forskningsetiska regler vi förhåller oss 

till. I brevet nämndes det att enkäterna och dess innehåll kommer behandlas anonymt, detta 

enligt konfidentialitetskravet. Vi angav även att hänsyn togs till informationskravet genom att 

nämna vad syftet med studien är samt att deltagandet är frivilligt.  De etiska principerna 

nämndes även för informanterna vid genomförandet. Mer om de etiska principerna finns un-

der rubrik 5.7. 

 

Läraren som kontaktades vidarebefordrade informationsbrevet till rektorn och sina lärarkolle-

gor på skolan. Därefter fick vi godkännande från rektorn att genomföra studien och att lämna 

ut vår enkät till eleverna. Även tid och plats för genomförandet bestämdes. Vid genomföran-

det fick eleverna en muntlig genomgång om vad vårt syfte med enkäten var och vad enkäterna 

kommer att användas till, samt att det var helt frivilligt för eleverna att vara med i enkäten. Vi 

poängterade även att enkäten skall besvaras enskilt och att vi är intresserade av vad varje in-

divid tycker. 

 

5.5 Bortfallsanalys 

På studien svarade totalt 105 elever på enkäten vid undersökningstillfället. I studien fanns det 

sammanlagt ett svarsbortfall på 1,8% för alla frågor. När det gällde de frågorna där eleverna 

skulle rangordna alternativ efter vad de ansåg var viktigast mellan 1-5, bedömdes svar som 

var icke korrekt ifyllda efter instruktionerna som bortfall. På de flesta frågor där bortfall fanns 

har eleverna inte angett något svar alls. Bortfallet var fördelat på flera frågor, därför anser vi 
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att det går att använda sig av materialet på ett rättvist sätt då svarsbortfallet endast är 1,8%. 

Därmed går det att göra en rättvis analys mot det urvalet som finns i studien. 

  

5.6 Statistisk analys/ databearbetning 

Resultatet som framkom i enkätundersökningen sammanställdes till en början i ett dokument i 

Excel 2010 där kodning skedde av varje enskild enkätfråga. När sammanställningen var klar 

kopierades dokumentet och placerades in i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21. Vid 

analysen av datan använde vi oss av Mann-Whitney U test för att få fram resultat till datan. 

Att vi valde att göra ett Mann-Whitney U test beror bland annat på att testet är ett ickepara-

metrisk test, vilket innebär att variablerna inte behöver vara normalfördelade för att testet 

skall kunna användas (Wahlgren, 2012).  Genom Mann- Whitney U tester fick vi ut ett p-

värde för varje påstående, som räknade ut om det fanns en statistisk signifikant skillnad. 

 

En signifikansanalys har använts för att se om det finns en verklig skillnad eller att det bara är 

slumpen som har gjort att vi kan se en skillnad. Det är en matematisk metod som används för 

att kunna räkna fram om det finns en signifikant skillnad i resultatet. Genom testet fick vi 

fram ett p-värde och detta värde skall vara så nära noll som möjligt. Detta för att signifikans-

analys utgår från en nollhypotes. Vid studien valdes p-värdet att sättas vid 0,05 då Djurfeldt 

(2010) nämner att om p-värdet är högre än 0,05 är de större chans att det finns en statistisk 

felmarginal i påståendet eller frågan. Det går att beskriva p-värdet som ett mått för graden i 

den alternativa nollhypotesen (Djurfeldt m.fl, 2010). I flera olika tabeller fick vi fram värden 

som var betydelsefulla för att kunna avläsa ihop i resultatet. Därför sammanställde vi ihop 

resultatet till diagram eller tabeller för att alla värdena skulle bli mer lättöverskådliga samt 

begripliga.          

 

5.7 Etiska principer 

Vid samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning är de enligt Vetenskapsrådet (2010) be-

tydelsefullt att beakta de forskningsetiska krav som finns för att skydda individerna som del-

tar i enkätundersökningen. Under enkätundersökningen var vi skyldiga till att förhålla oss till 

de fyra principer för individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2010).  Vi som står till svars för 

undersökningen är skyldiga till att de forskningsetiska principerna följs och att alla personer 

som är med i undersökningen är förtrogna med dessa (Vetenskapsrådet, 2009). 
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Vi förhöll oss till informationskravet när vi informerade deltagarna om vårt syfte med exa-

mensarbetet. Detta genom att förklara hur informationen kommer användas, att enkäten är 

helt frivillig samt att deltagaren kan avbryta sin medverkan när som helst utan några konse-

kvenser. Det nämndes för deltagarna om att de deltar på medverkarens villkor och den be-

stämmer över sin medverkan. Vi var även medvetna om att ifall individen är under 15 år 

krävs samtycke från vårdnadshavare för att personen skall få delta, vilket samtyckskravet po-

ängterar. Vi nämnde även att åsikter kommer att behandlas anonymt och att personuppgifter 

och liknande inte kan identifieras. Att vi förhåller oss till detta är en skyldighet enligt konfi-

dentialitetskravet. Avslutningsvis lyfte vi upp att informationen om och från deltagarna endast 

kommer brukas till forskningsändamål och inte till andra icke vetenskapliga ändamål som 

nyttjandekravet poängterar (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

När enkäten skulle genomföras tog vi upp muntligt för alla eleverna vad vårt syfte med enkä-

ten var och vad enkäterna kommer att användas till samt de forskningsetiska reglerna, vilka 

även nämndes på försättsbladet på enkäten. Det nämndes även att det var helt frivilligt för 

eleverna att delta i enkätundersökningen. Vid enkätinsamlingen nämndes det att studien och 

dess resultat kommer finnas tillgänglig på internet efter publicering. Forskarna är även ansva-

riga för lagringen av data samt att insamlingen av personuppgifter sker på tryggt sätt (Veten-

skapsrådet, 2009). 

 

5.8 Tillförlitlighet 

5.8.1 Standardisering 

För att få en hög standardisering fick alla deltagare i undersökningen en likadan enkät som de 

genomförde i en likande situation. I enkäten använde vi oss av fasta svarsalternativ med ett 

fåtal undantag för att kunna få en låg grad av variation i enkäten. Enkäterna delades ut till 

eleverna av oss på plats vid genomförandet. Detta för att få kunna bekräfta att alla förhållande 

vara lika för alla deltagare och på så sätt få en hög standardisering på vår studie (Trost, 2012). 

 

5.8.2 Validitet och reliabilitet 

För att få en hög reliabilitet, det vill säga ett pålitligt resultat i studien har vi i våra enkätfrågor 

använt oss av ord som inte skall kunna misstolkas och därmed vara begripliga för deltagaren. 

Att vi har en hög standardisering bidrar till att reliabiliteten blir högre i studien. Vi använde 
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oss av en pilotundersökning för att kontrollera vårt enkätformulär, detta för att undvika miss-

tolkningar eller missförstånd av frågor eller formuleringar och på så sätt få en högre reliabili-

tet (Trost, 2012).  Även ordningsföljden i enkätformuläret kan påverka svaren och det är där-

för bra att en pilotundersökning gjorts. Detta  för att kunna undersöka om det fanns ett sådant 

problem (Bryman, 2011).  

 

Validitet innebär att frågorna ger svar på det som studien har som mål att ta reda på, eller är 

avsedd att få fram (Trost, 2012, Bryman, 2011). Validiteten i studien ökar genom att en pilot-

studie genomförts. Det innebär att forskaren får fram hur pass fullständiga instruktionerna är 

till frågorna och om det resultat som förväntas kommer fram (Bryman, 2011). 
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6. Resultat 

I detta stycke framställs det resultat som framkom i enkätundersökningen utifrån frågeställ-

ningarna. Utifrån elevernas svar i enkäten har de svar som flickor och pojkar är mest ense om 

valt att redovisas samt de svar som har visat sig ha störst signifikant skillnad mellan könen. 

 

Resultatet visar att flickor anser att för att få motivation till att delta på lektionerna i idrott och 

hälsa är ledaregenskaperna hos läraren i idrott och hälsa en viktigare faktor än vad pojkar an-

ser. Några sorters lektionsinnehåll som motiverar flickor och pojkar ungefär lika mycket till 

att delta på lektionerna i idrott och hälsa, men det finns innehåll där en statistisk signifikant 

skillnad mellan könen finns, exempelvis inom bollspel och koordination/rytm. Även i frågan 

varför man deltar på lektionen i idrott och hälsa kan det utläsas lika samt olika faktorer som 

motiverade dem till att delta mellan könen. Det som tydligt kan utläsas var att flickor motive-

ras till att delta för att röra på sig, vilket pojkarna inte gör till lika stor del.  

 

6.1 Elevernas bakgrund 

Totalt sett är eleverna som ställer upp i studien väldigt aktiva. Utav 105 elever motionerar 94 

elever med någon sorts aktivitet. Totalt sett anges det 151 svar av de 94 eleverna vilket inne-

bär att många av eleverna motionerar inom många olika aktiviteter. Enbart 11 elever motione-

rar inte alls. Den ledande aktiviteten bland undersökningsgruppen är gym, följt utav fotboll 

och konditionsträning. Att dessa aktiviteter är ledande kan bero på det geografiska läget.  

 

6.2 Vad som får elever att delta på lektionerna i idrott och hälsa 

Eleverna fick besvara olika påståenden rörande varför de deltar på lektionerna i idrott och 

hälsa genom att välja ett utav fem olika alternativ som passade bäst in på dem. Alternativen 

var följande: 1.instämmer inte alls, 2.instämmer något, 3.instämmer delvis, 4.instämmer väl 

samt 5.instämmer helt. Även medelvärdet på frågorna räknades ut. Här lyfts de svar där det 

syntes störst skillnader samt likheter utifrån ett könsperspektiv.  

 

6.2.1 Likheter mellan könen 

I påståendet ”eleverna deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att de känner glädje”, anser 

13,1% av pojkarna att de instämmer helt på påståendet. 13,6% av flickorna instämmer helt på 
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påståendet. Det går här att se en likhet i deras tyckande om påståendet mellan könen. Detta 

syns även i medelvärdet för varje kön, där pojkarna har ett medelvärde på 3,23 och flickorna 

på 3,16 (se bilaga 4, tabell 11).  

 

Att ”eleverna deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att träffa vänner” går det att se likhe-

ter mellan flickor och pojkars åsikter. Av pojkarna anser 21,3% att de inte alls instämmer med 

påståendet och 27,9% att de instämmer något. Bland flickorna instämmer inte alls 20,5% med 

att de deltar på lektionen i idrott och hälsa för att träffa vänner och 27,3% instämmer något 

med påståendet. Medelvärdet för varje kön i frågan är 2,59 för pojkarna och 2,57 för flickor-

na. Här syns det tydligt att se att eleverna har liknade åsikter i påståendet oavsett kön (se bila-

ga 4, tabell 12). 

 

6.2.2 Skillnader mellan könen 

I resultatet finns det signifikanta skillnader mellan flickorna och pojkarna. När det gäller på-

ståendet att ”eleverna deltar på lektionen i idrott och hälsa för att röra på sig” (se tabell 3), 

anser 45,5% av flickorna att det instämmer helt på dem. Av pojkarna däremot instämmer en-

dast 16,4%  helt på att de deltar på lektionen för att röra på sig. Skillnaden syns tydligt i me-

delvärdet. Flickornas medelvärde ligger på 4,18 och är högre än pojkarnas medelvärde på 

3,59. I påståendet finns en statistisk signifikant skillnad mellan könen då p-värdet är 0,003. 

Det går tydligt att se en skillnad att de är fler flickor än pojkar som deltar på lektionerna i id-

rott och hälsa för att de anser att det är viktigt att röra på sig. 

 

 

Tabell 3.. Visar utifrån kön om eleverna deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att röra på sig 

 

 Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att få röra på dig 

Totalt  Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde P-värde 

 
Pojkar Antal (%) 

2 (3,3%) 8 (13,1%) 13 (21,3%) 28 (45,9%) 10 (16,4%) 
61 

(100%) 
3,59  

 
 
Flickor Antal (%) 

 
0 (0,0%) 

 
2 (4,5%) 

 
8 (18,2%) 

 
14 (31,8%) 

 
20 (45,5%) 

 
44 

(100%) 

 
4,18 

 

 
 
Totalt Antal (%) 
av kön 

 
2 (1,9%) 

 
10 (9,5%) 

 
21 (20,0%) 

 
42 (40,0%) 

 
30 (28,6%) 

 
105 

(100%) 
 

0,003 
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I påståendet om eleverna deltar på lektionen i idrott och hälsa för att lära sig kunskap inom 

ämnet anser 9,8% av pojkarna att de instämmer helt med påståendet och 8,2 % instämmer inte 

alls (se bilaga 4, tabell 13). Av flickorna tycker 25,6% att de instämmer helt med att de deltar 

på lektionerna i idrott och hälsa för att lära sig kunskap inom ämnet och 0,00% instämmer 

inte alls. Medelvärdet för pojkar om påståendet är 3,08 och för flickor 3,77. I detta påstående 

går det tydligt att se en signifikant skillnad mellan könens åsikter eftersom p-värdet är 0,001. 

 

Ännu en märkbar skillnad mellan flickornas och pojkarnas svar syns i påståendet om eleverna 

deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att vinna. Där anser 20% av pojkarna att de in-

stämmer helt och 25% instämmer inte alls (se bilaga 4, tabell 14). Av flickorna anser 2,3% att 

de instämmer helt med att de deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att vinna och 50% 

instämmer inte alls med detta. Även medelvärdet mellan könen skiljer sig tydligt, där pojkar-

na har ett medelvärde på 2,88 och flickorna på 1,95. Här syns det en stor signifikant skillnad 

mellan könens åsikter i påståendet då p-värdet är 0,001. 

 

6.2.3 Elevernas individuella åsikter i vad som motiverar dem till att delta på lektionerna 

i idrott och hälsa 

För att ta reda på vad som motiverar elever mest till att delta på lektionerna i idrott och hälsa 

gjordes en fråga där eleverna fick rangordna 1-5 på 12 olika alternativ, där nummer 1 var det 

alternativ som motiverar dem mest till att delta på lektionen. För att räkna ut resultatet gjordes 

sedan svar 1-5 om till poäng där exempelvis alternativ 1 var värd fem poäng och alternativ 5 

blev värd ett poäng. Alternativen eleverna hade att välja på var: att utveckla/förbättra förmå-

gan i aktiviteten, betyg, känsla av glädje, förbättra/upprätthålla hälsan, praktisk undervisning, 

teoretisk undervisning, träffa vänner, röra på sig, lära sig kunskap, få nya utmaningar, avbrott 

från de teoretiska studierna och att vinna. Den sammanlagda poängen för de olika faktorerna 

som motiverar eleverna till att delta har räknats om till procentsatser baserat på antalet som 

har svarat för varje kön. 

 

Resultatet av rangordningen visar att det som mest motiverar eleverna till att delta är faktorn 

betyg, som sammanlagt fick 16,95% av den totala poängsumman. På andra plats efter betyg 

kom att utveckla/förbättra förmågan i aktiviteten på 14,93% av de totala poängen. På tredje 

plats motiveras eleverna av att få röra på sig. Att röra på sig fick 14,16% av den totala poäng-

en. Överlägset sist kom teoretisk undervisning som enbart fick 0,55% av åsikterna.  
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Tittar man på enbart pojkarnas resultat kan det utläsas att det är betyg (17,44%) som är den 

främsta faktorn till att dem deltar på lektionerna i idrott och hälsa. På andra plats efter betyg 

kom att utveckla/förbättra förmågan i aktiviteten (14,41%), följt utav avbrott från de teoretis-

ka studierna (13,90%). I botten av resultatet av vad som motiverar pojkar till att delta hittas 

teoretisk undervisning (0,25%). Näst sist är att pojkarna deltar för att få nya utmaningar 

(2,27%) och tredje sist är vinna (4,67%).  

 

 

Figur 2. Redovisar vad som motiverar pojkarna mest till att delta på lektionerna i idrott och hälsa. Cirkeldia-

grammet visar det sammanlagda resultatet av pojkarnas åsikter (N=57).  

 

Flickornas resultat skiljer sig till viss del från pojkarnas. De tre alternativ som flickorna visar 

sig motiveras mest av till att delta i idrott och hälsa är att få röra på sig (16,66%), för att för-

bättra/upprätthålla hälsan (16,66%) och även betyg (, 16,35%). De alternativ i studien som 

flickorna motiveras minst av är att vinna (0,93%), teoretisk undervisning (0,93%) och träffa 

vänner (1,09%). 
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Figur 3. Redovisar vad som motiverar flickorna mest till att delta på lektionerna i idrott och hälsa. Cirkeldia-

grammet visar det sammanlagda resultatet av flickornas åsikter (N=43).  

 

Utifrån elevernas individuella åsikter om vad som motiverar dem till att delta på lektionerna i 

idrott och hälsa kan det ses en statistisk skillnad. I påståendet ”du deltar på lektionerna i idrott 

och hälsa för att få röra på dig” kan en signifikant skillnad ses. I påståendet ligger p-värdet på 

0.003. Även påståendet ”du deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att få nya utmaningar” 

hade en signifikant skillnad mellan könen då p-värdet låg på 0,026. Sist men inte minst ut-

märkte sig även påståendena ” du deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att lära dig kun-

skap inom ämnet ” samt ”du deltar på lektionerna på idrott och hälsa för att vinna” med en 

signifikant skillnad med ett p-värde på 0,001 vardera.  

 

6.3 Vilket av lärarens arbetssätt som motiverar eleverna till att delta på lek-

tionerna i idrott och hälsa 

Eleverna besvarade olika påståenden angående hur de anser att en lärare i idrott och hälsa bör 

arbeta för att få dem motiverade till att delta på lektionen i ämnet. Alternativen som eleverna 

kunde välja på var fem olika alternativ som var följande: 1. Instämmer inte alls, 2. Instämmer 

något, 3. Instämmer delvis, 4. Instämmer väl, 5. Instämmer helt. Utifrån vad eleverna svarat 
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förbättras 
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på påståendena har även ett medelvärde mellan 1-5 framkommit, som visar vad flickorna re-

spektive pojkarna anser i frågorna.  

 

6.3.1 Likheter mellan könen  

Den fråga där flickor och pojkar är i princip helt överens med sina svar angående om hur lära-

re bör arbeta var ”att läraren har samma intressen som en själv”. Medelvärdet på frågan är 

bland flickor 3,57 och hos pojkar 3,59 (se bilaga 4, tabell 15). Resultatet visar att majoriteten 

av eleverna instämmer delvis eller instämmer väl på frågan.  

 

6.3.2 Skillnader mellan könen 

En stor skillnad i resultatet visar att pojkar och flickor inte alls anser det lika viktigt att läraren 

varierar undervisningen, med en signifikant skillnad där p-värdet var 0,001. Medelvärdet i 

resultatet visar att flickornas medelvärde ligger på 4,37 och pojkarnas medelvärde på 3,79 (se 

bilaga 4, tabell 16). Den stora skillnaden mellan flickor och pojkar i resultatet på frågan var 

att 53,5% av flickorna instämmer helt med att det är viktigt att läraren varierar undervisningen 

men enbart 23% av pojkarna instämmer helt. Ännu ett påstående med signifikant skillnad 

med ett p-värde på 0,001 är påståendet ”att läraren är öppen med nya förslag/möjligheter”. 

Det syns tydligt att många flickor värderar detta påståendet högre än pojkar då flickorna in-

stämmer helt med 58,1% . Pojkarna anser inte detta som lika viktigt då 25% instämmer helt. 

Medelvärdet på frågan är 4,49 för flickor och 4,00 för pojkar (se bilaga 4, tabell 17). Att få 

feedback är även något som anses värderas högre utav flickorna i jämförelse med pojkarna. 

Av flickorna är det 44,2% som instämmer väl med att det är viktigt gentemot 34,5% av poj-

karna (se bilaga 4, tabell 18). Av dem som instämmer helt med påståendet är det enbart 15,5% 

av pojkarna gentemot flickornas 34,9%. Medelvärdet i frågan ligger för flickorna på 4,09 och 

för pojkarna 3,36. Påståendet angående feedback hade ett p-värde på 0,001.  

 

Den sista stora skillnaden som uppmärksammas i denna kategorisering var påståendet ”att 

läraren stödjer det du gör” motiverar dig till att delta på lektionerna i idrott och hälsa (se tabell 

4). P-värdet i påståendet låg på 0,002 och skillnaden mellan könen var därmed hög. Flickor-

nas svar säger att 9,3% instämmer delvis, 44,2% instämmer väl och 46,5% instämmer helt. 

Pojkarna anser istället att 3,4% instämmer inte alls, 8,5% instämmer något, 20,3% instämmer 

delvis, 44,1% instämmer väl och 23,7% instämmer helt. I denna fråga är det några få av poj-

karna som menar på att lärarens stöd inte har någon betydelse alls för motivationen till att 
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delta. Flickorna resonerar dock annorlunda och många av dem instämmer helt med att stödet 

som elever får från läraren är viktigt för att motivera en till att delta på lektionen i idrott och 

hälsa. Medelvärdet i frågan ligger hos flickorna på 4,37 och hos pojkarna på 3,76.  

 

 

Tabell 4. Visar om eleverna motiveras till att delta på lektionerna i idrott och hälsa när läraren stödjer det du 

gör. 

 

6.4 Vilket lektionsinnehåll anses vara motiverande för elever till att delta 

Eleverna fick besvara om olika sorters lektionsinnehåll motiverar dem till att delta på lektio-

nerna i idrott och hälsa. I de olika påståendena fick eleverna fylla i om de motiverades 1. Ald-

rig, 2. Sällan, 3, Ibland, 4. Ofta eller 5. Alltid. Vi har även tittat på medelvärdet på olika på-

ståenden i frågorna.  

6.4.1 Likheter mellan könen 

Två lektionsinnehåll som både flickor och pojkar har samma uppfattning om är friluftsliv och 

lagidrott. Utifrån de 104 elever som svarade på frågan om friluftsliv motiverar dem till att 

delta fanns det en stor spridning mellan svarsalternativen. Sammanlagt 14,4% (16,7% av poj-

karna och 11,4% av flickorna) av de 104 svaren ansåg att friluftsliv aldrig motiverar dem till 

att delta (se bilaga 4, tabell 19). Medelvärdet i frågan är för flickor 3,14 och 3,08 för pojkar. 

Lagidrott är ännu en faktor som flickor och pojkar anser motivera dem ungefär lika mycket 

till att delta i idrott och hälsa. Medelvärdet för pojkar ligger på 3.54 och för flickor på 3.57 (se 

bilaga 4, tabell 20).  

6.4.2 Skillnader mellan könen 

Det finns även skillnader i lektionsinnehåll om vad som motiverar flickor respektive pojkar 

till att delta på lektionerna i idrott och hälsa. De stora märkbara skillnaderna som framkom i 

 Att läraren stödjer det du gör 

Totalt  Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde P-värde 

Pojkar Antal (%) 2 (3,4%) 5 (8,5%) 12 (20,3%) 26 (44,1%) 14 (23,7%) 59 (100%) 3,76  
 
Flickor Antal (%) 

 
0 (0,0%) 

 
0 (0,0%) 

 
4 (9,3%) 

 
19 (44,2%) 

 
20 (46,5%) 

 
43 (100%) 

 
4,37 

 

 
Totalt Antal (%) 
av kön 

 
2 (2,0%) 

 
5 (4,9%) 

 
16 (15,7%) 

 
45 (44,1%) 

 
34 (33,3%) 

 
102(100%) 

 
0,002 
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vår studie är innehållet bollspel och koordination/rytm. Bollspel är ett innehåll som främst 

motiverar pojkar. Hela 59% av pojkarna nämner att bollspel alltid motiverar dem till att delta  

 

på lektionen i idrott och hälsa (se tabell 5). Flickornas svar är mer jämt fördelade över de oli-

ka alternativen är pojkarnas. Medelvärdet för lektionsinnehållet bollspel är för pojkarna det 

höga värdet 4,15. Flickornas värde är relativt högt och ligger på 3.59. En signifikant skillnad i 

framkom eftersom p-värdet var 0,005. Resultatet visar tydligt att pojkar motiveras mer till att 

delta utav lektionsinnehållet bollspel än vad flickor gör.  

 

Tabell 5. Visar om pojkar och flickor motiveras till att delta på lektionerna i idrott och hälsa utav bollspel 

 

 

Sist men inte minst finns det även en signifikant skillnad i påståendet om koordination/rytm 

motiverar eleverna till att delta, där p-värdet är 0,000 (se tabell 6). Resultatet visar att flickor 

motiveras mer utav koordination/rytm än vad pojkar gör. Hela 32.8% av pojkarna motiveras 

sällan till att delta vid momentet koordination/rytm. Bland flickorna motiveras 34,1% ofta till 

att delta vid koordinations/rytmmoment. Medelvärdet för pojkar ligger på 2,31, vilket är ett 

lågt medelvärde. Flickorna har ett högre medelvärde på 3,55. 

 

Tabell 6. Visar om pojkar och flickor motiveras till att delta på lektionerna i idrott och hälsa utav koordinations-

träning/rytm (N=105). 

 Bollspel motiverar dig till att delta 

Totalt  
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Medelvär
de 

P-värde 

Pojkar Antal (%) 
4 (6,6%) 4 (6,6%) 7 (11,5%) 10 (16,4%) 36 (59,0%) 

61 
(100%) 

4,15  

 
Flickor Antal (%) 

 
1 (2,3%) 

 
8 (18,2%) 

 
11 (25,0%) 

 
12 (27,3%) 

 
12 (27,3%) 

 
44 

(100%) 

 
3,59 

 

 
Totalt Antal (%) 
av kön 

 
5 (4,8%) 

 
12 (11,4%) 

 
18 (17,1%) 

 
22 (21,0%) 

 
48 (44,7%) 

 
105 

(100%) 
 

0,005 

         

 Koordinationsträning/rytm motiverar dig till att delta 
Totalt 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Medelvärde P-värde 

Pojkar Antal (%) 
16 (26,2%) 20 (32,8%) 17 (27,9%) 6 (9,8%) 2 (3,3%) 

61 
(100%) 

2,31  

 
Flickor Antal (%) 

 
4 (9,1%) 

 
3 (6,8%) 

 
12 (27,3%) 

 
15 (34,1%) 

 
10 (22,7%) 

 
44 

(100%) 

 
3,55 

 

 
Totalt Antal (%) 
av kön 

 
20 (19,0%) 

 
23 (21,9%) 

 
29 (27,6%) 

 
21 (20,0%) 

 
12 (11,4%) 

 
105 

(100%) 
 

0,000 
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6.4.3 Elevernas individuella åsikter angående vilket lektionsinnehåll som motiverar del-

tagande  

På frågan ”vilket lektionsinnehåll anses vara det mest motiverande och som får dig att vilja 

delta på lektionen i idrott och hälsa?” fick eleverna rangordna vad de ansåg var viktigast mel-

lan 1-5 och de hade 12 fasta alternativ att välja på. Om eleverna hade satt en 1 på ett visst 

lektionsinnehåll fick det 5 poäng, vid en 2 på lektionsinnehållet fick den 4 poäng och så vida-

re. Det lektionsinnehåll som får högst sammanlagd poäng anses då som viktigast och därefter 

i nedåtgående ordning. Totalt delade eleverna ut 1436 poäng på tolv olika alternativ på lek-

tionsinnehåll. Lektionsinnehållen var bollspel, lagidrott, styrketräning, konditionsträning, le-

kar, gymnastik/redskap, kosthållning, koordinationsträning/rytm, friluftsliv, mental träning, 

simning och orientering. Den sammanlagda poängen för varje lektionsinnehåll har räknats om 

till procentsatser baserat på antalet som har svarat för varje kön. 

 

Det som framkom i resultatet är att det lektionsinnehåll som motiverar eleverna (N=105) mest 

till att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa är bollspel som fick 17,54% totala poäng. 

Det som är näst mest motiverande är lagidrott som fick 14,69% av elevernas totala poängsätt-

ning. På tredje plats kom styrketräning som fick 13,71% av den totala poängen. Det lektions-

innehåll som är minst populärt är orientering som fick 2,57% av elevernas svar i frågan. 

  

Ur resultatet går det att se att pojkarna motiveras mest av bollspel som fick 22,76% av poj-

karnas totala poäng. På andra plats kommer styrketräning som fick 16,10%. Det lektionsinne-

hållet som är tredje populärast och motiverar eleverna tredje mest är lagidrott på 13,96% av 

den totala poängen på 795. När det gäller vilket lektionsinnehåll som motiverar pojkar minst 

till att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa är koordinationsträning, rytm och dans på 

första plats och fick 0,88%. Det som är näst minst motiverande är orientering som fick 2,13% 

av den totala poängen. På tredje plats som minst motiverar eleverna till att vilja delta på idrott 

och hälsa lektionerna är kosthållning som fick 4,40% av pojkarnas åsikter. 
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Figur 5. Redovisar vilket lektionsinnehåll som är mest motiverande för pojkarna till att vilja delta på lektionerna 

i idrott och hälsa. Cirkeldiagrammet visar det sammanlagda resultatet av pojkarnas åsikter (N=55). 

 

Det lektionsinnehåll som motiverar flickorna mest är lagidrott som fick 15,60% av den total-

poängen för flickorna. På andra plats finns konditionsträning som fick 14,04%. Det som var 

tredje mest motiverade för flickorna till att vilja delta på lektionerna var lekar som fick 

12,63%. Det lektionsinnehåll som motiverar flickorna minst till att vilja delta på lektionerna 

är orientering som endast fick 3,12% av flickornas totala poäng . Det som är näst minst moti-

verade är simning som fick endast 3,58% av flickornas totalpoäng. Det som var tredje minst 

motiverande av lektionsinnehållen är friluftsliv och det fick 4,21% av flickornas åsikter . 
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Figur 6. Redovisar vilket lektionsinnehåll som är mest motiverande av flickorna till att vilja delta på lektionerna 

i idrott och hälsa. Cirkeldiagrammet visar det sammanlagda resultatet av flickornas åsikter (N=43). 

 

Det finns en statistisk signifikant skillnad i svaren som kommit fram om elevernas individuel-

la åsikter i vilket lektionsinnehåll som motiverar dem till att delta på lektionerna i idrott 

och hälsa. I lektionsinnehållen bollspel och koordination/rytm har vi fått fram värden lägre än 

p < 0, 05 (se bilaga 4, tabell 10), vilket tyder på att de finns statistisk signifikant skillnad. 

Lektionsinnehållen bollspel och koordination/rytm hade båda ett p-värde på 0,000. Bollspel är 

det lektionsinnehållet som motiverar pojkar mest och får hela 22,76% av den totala poängen 

för pojkarna. Bland flickorna är inte bollspel alls lika populärt och får endast 11,07% av den 

totala poängen för flickorna. Här går det tydligt att se en klar skillnad mellan könen. När det 

gäller koordination/rytm fick lektionsinnehållet 9,51% av flickornas totala poäng. Pojkarna 

däremot ger endast koordination/rytm 0,88% av pojkarnas totala poäng. Här går det att se en 

tydlig skillnad i elevernas individuella åsikter om vilket lektionsinnehåll som motiverar dem 

till att delta på lektionerna i idrott och hälsa. 
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7. Diskussionsanalys  

I första delen av detta stycke kommer resultatet diskuteras i samband med de teoretiska be-

grepp som presenterats, för att sedan kopplas samman med tidigare forskning. Huvudstruktu-

ren i texten är densamma som i resultat. Avslutnings kommer en metoddiskussion, samman-

fattning, samt hur vidare forskning skulle kunna bedrivas. 

 

7.1 Både inre och yttre motivation motiverar eleverna till att delta  

I resultatet från studien kom det fram ifrån gymnasieeleverna att det finns tydliga skillnader i 

mellan könen om vad som motiverar dem till att delta i undervisningen i idrott och hälsa. 

Flickor motiveras mer till att delta än pojkar av faktorn ”för att lära sig kunskap”, vilket går 

att koppla ihop med den inre motivationen i Self-Determination Theory, eftersom att elever 

som är inre motiverade ständigt strävar efter att förbättring i det som de utför (Deci & Ryan, 

1985). Den inre motivationen skapar även förutsättningar till att individerna vill lära mer och 

även nya saker (Dysthe, 2003). 

  

Från resultatet går det att utläsa att en del av pojkarna motiveras av en annan motivationsfak-

tor, och det är att vinna. Det går tydligt att se en skillnad i medelvärdet mellan könen, där poj-

karna har ett medelvärde på 2,88 och flickorna på 1,95, vilket tyder på att pojkarna värderar 

att vinna högre. Denna motivationsfaktor går att koppla samman med yttre kontroll som inne-

bär att individen utför en handling för att få belöning, i detta fall att vinna. Individen väljer 

inte detta själv utan känner sig manad att göra detta av pressen från andra (Deci & Ryan, 

1985). Pressen från andra gör att individen känner ett behov av att vinna och på så sätt blir 

motiverad till att delta. Genom att de lyckas vinna blir de också bekräftade och detta är viktig 

del till varför de motiveras av faktorn att vinna. Tidigare forskning har även visat att pojkar 

anser att prestation och status är betydelsefullt för motivationen samt att den egna prestatio-

nen är i huvudfokus (Engström, 1999, Jakobsson, 2000). Faktorn ”att vinna” går att koppla till 

det resultatorienterade motivationsklimatet där individerna motiveras av att prestera bättre än 

andra individer och värdera sin prestation mot deras. Det är de yttre faktorerna som är bety-

delsefulla som belöningar, äran att vinna eller priser (Hassmén m.fl, 2003). Även under moti-

vationsfaktorn ”att vinna” var det en tydlig skillnad mellan könen där det endast var en väl-

digt liten del av flickorna som motiverades av det för att delta i undervisningen i idrott och 

hälsa. 
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En likhet som går att se i studien är att både pojkar och flickor motiveras av glädje till att del-

ta på lektionerna i idrott och hälsa. Att eleverna känner glädje till det som de utför på lektio-

nerna är en motivationsfaktor som ligger under den inre motivationen. Genom att eleverna 

känner glädje till det som de skall utföra är det större chans att eleverna blir inre motiverade 

och är med på lektionerna samt känner sig tillfredställda. Den inre motivationen bidrar även 

till ett högre välbefinnande för eleverna (Deci & Ryan, 1985). Det framkom i resultatet att 

betyg var en av de faktorerna som motiverade eleverna mest till att delta på lektionerna i id-

rott och hälsa. Faktorn går att kopplas till yttre motivation och den yttre kontrollen som hand-

lar om att eleverna utför en handling för att få belöning. Den yttre kontrollen är inte självvald 

utan individen känner press från andra och sig själv (Deci & Ryan, 1985). Det går vidare att 

se att dessa elever som ser betyg som en betydelsefull faktor för att delta på lektionerna i id-

rott och hälsa vill få belöning för arbetet i form av betyg. Detta tillhör det resultatorienterade 

motivationsklimatet och baseras på de yttre faktorerna är betydelsefulla för att de skall delta i 

aktiviteterna på lektionerna (Hassmén m.fl, 2003). 

  

Två andra faktorer som motiverar eleverna till att delta på lektionerna var faktorer som hand-

lar om individens individuella förmågor samt fysiska status i form av att utveckla och förbätt-

ra förmågan i aktiviteten samt förbättra/upprätthålla hälsan. Dessa faktorer ligger nära till 

hands till det process- eller inlärningsorienterat motivationsklimat där fokus ligger på att ut-

vecklas individuellt samt där motivationen kan relateras till att individerna är inre motivera-

de. Detta genom att de känner glädje eller tillfredställelse i det som de utför på lektionerna 

och att de ser en meningsfullhet i aktiviteten på lektionerna (Hassmén, 2003, Möller & Lang-

agergaard, 2006).  

  

Motivationsfaktorer som inte ansågs som så viktiga för att delta på lektionerna var att träffa 

vänner samt teoretisk undervisning. Varken pojkarna eller flickorna deltog på lektionen i id-

rott och hälsa för att träffa vänner. Däremot kan denna motivationsfaktor vara väldigt betydel-

sefull för elever som inte känner en social tillhörighet. Då kan idrottslektionerna vara en vik-

tig plats för dem att träffa vänner och få vara en del i den sociala kretsen. Att elever är med i 

en social krets gör att de kan känna känslan av social tillhörighet som är en betydelsefull del 

för att motivation skall kunna skapas och att ett fortsatt lärande skall kunna fortgå (Dysthe, 

2003). Att eleverna upplever en social relation mellan vänner och lärare är en betydelsefull 

del för att eleverna skall kunna känna motivation till undervisningen i ämnet (Hassandra m.fl, 

2003). Eleverna var även överens om att den teoretiska undervisningen var en faktor som mo-
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tiverande få till att delta på lektionerna i idrott och hälsa (se tabell 8.). Det var den faktorn 

som motiverade eleverna minst till att delta i undervisningen. Detta kan bero på att eleverna 

inte har någon förståelse om vad lektionen har att lära ut och då försvinner motivationen till 

lektionen. Om lärarna istället har en kreativ och välplanerad lektion med ett tydligt syfte samt 

mål med undervisningen skapas lust och motivation hos eleverna. Detta för att de förstår me-

ningen med lektionen och att de finns något att lära sig från dess innehåll (Annerstedt, 1995, 

Möller & Langagergaard, 2006). 

 

7.2 Lärarens arbetssätt, viktigare för flickorna 

Det visade sig i resultatet att de fanns en tydlig skillnad mellan vad pojkar och flickor ansåg 

om hur viktigt det är att ”läraren varierar undervisningen”. Att variera undervisningen var 

viktigare för flickorna än för pojkarna. Även under påståendet ”att läraren i idrott och hälsa är 

öppen för nya förslag och möjligheter” fanns det en tydlig skillnad mellan flickorna och poj-

karnas åsikter, där flickorna tyckte att det var betydligt viktigare med att läraren var öppen för 

nya förslag och möjligheter. Att flickorna anser att det är viktigare att variera undervisningen 

och att läraren skall vara öppen för nya förslag, kan bero på att de kräver mer omväxlande 

lektioner i undervisningen för att de inte skall tappa motivationen. Genom att läraren har en 

variation av aktiviteter och innehåll samt ser till elevernas behov och förmåga och anpassar 

den därefter ger eleverna stimulans och utmaning. Detta leder till att de inte tappar motivatio-

nen och har lust och intresse kvar till ämnet (Annerstedt, 1995). Flickorna värderar motiva-

tionsfaktorn ”att som lärare vara öppen för nya förslag och möjligheter” högre än pojkarna.  

Denna faktor utifrån lärarens perspektiv när det gäller att se till alla elevers förutsättningar 

samt anpassar undervisningen efter individuella förmågor (Alderman m.fl, 2006). 

Faktorn feedback värderas högre av flickorna i jämförelse med pojkarna. Det har visat sig 

från tidigare studier att feedback får individer att känna sig kompetenta och att positiv feed-

back leder till att individerna blir inre motiverade. Negativ feedback kan däremot leda till 

motsatsen och försämra individens motivation (Boggiano & Rumble, 1979, Vallerand & 

Reid, 1984).  

En annan skillnad som uppmärksammades i resultatet var ”att läraren stödjer det du gör moti-

verar dig till att delta på lektionerna i idrott och hälsa”. Även här var det en större majoritet av 

flickorna som ansåg att detta var mer betydelsefullt än i jämförelse med pojkarna. Att flickor-

na anser att läraren skall stödja det som de gör kan ha att göra med att de söker en trygghet 



  

43 

och vill ha en god relation till läraren i ämnet (Annerstedt, 2007). Finns faktorerna trygghet 

samt att eleven får stöd från läraren under lektionerna med i undervisningen kan det leda till 

ett mer positivt lektionsklimat där eleverna vågar misslyckas och på så sätt kan eleverna ut-

vecklas individuellt (Chen & Ennis, 2004, Annerstedt, 2007). Lärarens inställning till sina 

elever har påverkan till elevernas inre motivation. Genom att om läraren har en positiv syn 

och är öppen samt lyssnar på sina elever ges förutsättningar för dem till att finna lust till äm-

net och en inre motivation till undervisningen (Jenner, 2004). 

 

Att flickorna anser att lärarens arbetssätt var viktigt kan bero på den rådande genusordningen i 

samhället. Resultatet visade att flickor värderar att läraren varierar undervisningen, är öppen 

för nya förslag och möjligheter, ger feedback och att den stödjer det eleverna gör. Detta kan 

kopplas samman med de egenskaper Fagrell (2000)  menar att samhället tilldelat könen. 

Flickorna anses vara lugna, rädda, fjompiga och svaga. Pojkar är istället aktiva, modiga och 

starka. Dessa tilldelade egenskaper tror vi kan missgynna flickor i idrott och hälsa då många 

av dem förväntas uppträda efter dem. Vi tror att det kan vara så att flickor känner en trygghet 

i att ha uppbackning från läraren i form av bekräftelse genom feedback och att känna stöd i 

det moment som utförs. Att pojkar inte anser att lärarens arbetssätt är lika viktigt skulle kunna 

bero på att många av dem är nöjda med lektionerna och dess innehåll idag. Ett exempel på 

detta är att det dominerande momentet i den svenska skolan har visat sig vara bollspel, vilket 

gynnar pojkar (Skolinspektionen, 2010).  Därmed kan det vara så att pojkarna känner att de 

inte behöver stöd från läraren i samma mån som flickorna.  

 

7.3 Lektionsinnehållet motiverar flickor och pojkar annorlunda 

Vi fann både likheter och skillnader mellan könen när de besvarade vad för lektionsinnehåll 

som ansågs vara motiverande till att delta på lektionerna i idrott och hälsa. Likheterna fanns 

inom lektionsinnehållet friluftsliv och lagidrott där nära på en sjundedel av eleverna ansåg att 

friluftsliv aldrig motiverar dem till att delta. Att det är så pass många som inte motiveras utav 

friluftsliv kan bero på lärarens bristande förmedling om varför kunskap och innehåll i frilufts-

liv skall läras ut. Känner inte eleverna till detta kan lektionsinnehållet kännas meningslöst och 

motivationen försvinna (Annerstedt, 1995, Möller & Langagergaard, 2006).  
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Att flickor och pojkar har liknande åsikter angående hur mycket dem motiveras av lektionsin-

nehållet lagidrott med ett medelvärde på 3,54 respektive 3,57 kan bero på att eleverna känner 

acceptans till varandra när de genomför handlingen. Acceptansen kan uppstå i undervisningen 

i idrott och hälsa eftersom det kan finnas ett positivt lektionsklimat, vilket ger en god läran-

demiljö där läraren kan arbeta med relationer, rutiner samt trygghet i undervisingen (Anner-

stedt, 2007).  Dysthe (2003) menar att om individen känner acceptans i klimatet den befinner 

sig i, kan handlingen kännas meningsfull. Acceptans kan vara en faktor som leder till känslan 

av social tillhörighet som är en god förutsättning till inre motivation och som också bidrar till 

motivation för fortsatt lärande (Dysthe, 2003). Om det råder ett accepterat klimat bland ele-

verna i klassen finns chanser för eleverna att känna kompetens, vilket är en av grundförutsätt-

ningarna för inre motivation. Genom att eleverna arbetar tillsammans i lagidrott finns det även 

tillfälle att ge varandra feedback. Annerstedt (2007) menar att beröm kan vara en motiva-

tionshöjning och kan ge effekter som bättre prestation samt bättre självförtroende. Positiv 

feedback ökar chanserna till att känna inre motivation, eftersom positiv feedback ger en käns-

la av kompetens som sedan leder till inre motivation (Boggiano & Rumble, 1979,Vallerand & 

Reid, 1984). Lektionsinnehållet lagidrott innefattar dessutom ofta både tävlingsmoment samt 

socialt samspel. Jakobsson (2000) menar att pojkar motiveras av status och prestationer där 

tävling mot varandra anses som roligt och flickor motiveras av relationer och lärande. Som 

tidigare nämndes kan det lika medelvärdet bero på att lagidrott innefattar båda tävling och 

sociala relationer, vilket passar både flickor och pojkar.  

 

De märkbara skillnaderna av vilket lektionsinnehåll som motiverar de olika könen framkom 

främst i lektionsinnehållet bollspel samt koordination/rytm. Bollspel är det lektionsinnehåll 

som överlägset motiverar pojkar mest till att delta på lektionerna i idrott och hälsa (se tabell 

4.). Majoriteten av pojkarna anger att de alltid motiveras till att alltid delta på lektionerna i 

idrott och hälsa när det är bollspel på lektionen. Momentet koordination/rytm är ett lektions-

innehåll som motiverar flickor märkbart mer än pojkar till att delta. Det är inte pojkarnas fa-

vorit när det gäller lektionsinnehåll då en tredjedel anger att de aldrig motiveras till att delta 

på lektionerna då detta är (se tabell 5.). Flickorna har en bättre inställning till koordina-

tion/rytm och har ett medelvärde på 3,55 i jämförelse med 2,31 som pojkarna ligger på.   

 

Att det finns åsiktsskillnader mellan könen angående lektionsinnehåll kan bero på lärarens sätt 

att arbeta samt av biologisk skillnad. Det kan även här vara så att läraren inte berättat om hur 
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lektionsinnehållet är kopplat till kursplanen, vilket medför att eleverna inte förstår varför det 

finns med i undervisningen. På så sätt kan det medföra att många elever tappar motivation då 

det känns meningslöst. För att eleverna ska behålla motivation är det en förutsättning att man 

uppfattar vad lektionen medför för kunskap (Annerstedt, 1995, Möller & Langagergaard, 

2006). Om eleverna uppfattar kunskapen samt tar till sig den kan eleverna få känslan av kom-

petens, vilket är en förutsättning för inre motivation. Variationen kring åsikterna angående 

lektionsinnehållet är varierat kan också bero på andra faktorer. Ännu en gång bör det nämnas 

att Skolinspektionens flygande tillsyn från 2010 visade att det dominerande momentet i idrott 

och hälsa var bollsport/bollspel. Skolinspektionen menade på att bollspel/bollekar anses gyn-

na pojkar (Skolinspektionen, 2010). Detta kan vara en anledning till att pojkar motiveras mer 

av lektionsinnehållet bollspel. Larsson m.fl (2005) menar att bollspel och fysisk träning gyn-

nar pojkar och lektionsinnehåll med koordination eller estetisk prägel är till fördel för flickor-

na. Om bollspel/bollekar är det dominerande momentet i idrott och hälsa innebär det enligt 

Larsson m.fl. (2005) att pojkar gynnas. Att pojkar gynnas kan vara för deras fysiska styrka. 

Att flickor ofta har mindre fysisk styrka än pojkar kan vara en orsak till att de inte motiveras i 

lika hög grad utav bollspel.  Det höga antalet lektioner med bollspel som pojkar motiveras av 

kan också vara en indikation till varför pojkar har en positivare inställning till ämnet än vad 

flickor har eftersom innehållet gynnar dem (Redelius, 2004).  

 

Att det finns skillnader mellan könens värderingar av lektionsinnehåll tror vi än en gång skul-

le kunna kopplas till den rådande genusordningen i samhället. Att flickor anpassar sig bättre 

till lektionsinnehåll med estetisk prägel skulle kunna vara för att momentet ses som mer femi-

nint, som passar de egenskaper som enligt Fagrell (2000) tilldelats flickorna. Att som tjej vara 

exempelvis rädd och svag är egenskaper som tydligt kan synas som i moment med fysisk prä-

gel. I estetiska moment kan det vara så att ens individuella egenskaper inte syns i lika stor 

utsträckning, vilket därmed kan passa vissa flickor bättre. Att pojkar gillar bollspel och inte 

moment som koordination/rytm skulle därför kunna stärkas genom att många pojkar gillar 

moment som anpassar sig till genusordningen. Lektionsinnehåll där dem förväntas leva upp 

till egenskaperna aktivitet, styrka och att vara modig anses passa pojkar, vilket momentet 

bollspel lever upp till skillnad från koordination/rytm.  

 

 



  

46 

 

7. 4 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av en kvantitativ metod, där vi valde att lämna ut enkäter till eleverna. För-

delen med det är, att de resultat vi har fått in är från en stor svarsgrupp och det går tydligt att 

se likheter och skillnader mellan olika målgrupper. Även kopplat till vårt syfte och frågeställ-

ningar var en kvantitativ metod den bästa lösningen då vi ville få fram likheter och skillnader 

mellan könen. Genom en kvantitativ metod får vi däremot inte fram ett djupare perspektiv på 

våra frågeställningar. 

 

I enkäten har vi använt oss av många frågor med fasta alternativ istället för öppna frågor. Det-

ta för att med öppna frågor skulle studien bli betydligt mer tidskrävande och skulle förmodli-

gen få fram fler irrelevanta och felaktiga svar än med fasta svarsalternativ. Med fasta svarsal-

ternativ blev frågorna i enkäten mer tydliga och enkla för eleverna att förstå (Trost, 2012). 

Detta underlättade även för oss i sammanställningen av resultat-, analys- och diskussion. I den 

enkät som lämnades ut till 105 elever, har ett antal frågor valts bort då vi inte ansåg att de var 

relevanta kopplat till vårt syfte och frågeställningar i studien.   

 

Att vi vid undersökningstillfället var närvarande kan vara en orsak till att bortfallet inte blev 

så högt på vår studie. Genom att vi var på plats kunde vi bekräfta att alla förhållande vara lika 

för alla deltagare, vilket bidrar för en högre standardisering (Trost, 2012). Det var även posi-

tivt att vi kunde vara med och ge information om enkäten direkt till eleverna och ta upp om de 

forskningsetiska reglerna. Vi fanns även tillgängliga för eleverna vid eventuella frågor eller 

problem med enkäten. 

 

 I efterhand har vi kommit fram till att det hade varit intressant att veta bortfallet per elev i 

klasserna som har utfört enkäten. Detta för att veta hur stora delar av klassen som har genom-

fört enkäten och ifall studien är riktad åt någon speciell målgrupp, där av kan de vara betydel-

sefullt att veta bortfallet i varje klass. Den bortfallsanalys som är gjord i vår studie baserad på 

bortfallet per elev i varje fråga ifrån enkäten.  

Det resultatet som vi har fått fram i denna studie med hjälp av den metod som vi har använt 

oss av går inte att generalisera till hur de ser ut i länet eller i hela landet. Detta för att vi endast 

har använt oss av en gymnasieskola i länet. Hade vi däremot använt oss av flera skolor i olika 
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kommuner runt om i landet hade resultatet gått att generalisera till länet eller landets popula-

tion. Något som hade kunna förstärka upp i efterhand är att vi hade kunnat använda oss av 

några intervjuer för att få ytterligare fördjupad kunskap kopplat till frågeställningarna. 

Något vi reflekterat över i efterhand i resultatet är om eleverna har kunnat skilja på lektions-

innehållen bollspel och lagidrott när enkäten gjordes. Vi har fått uppfattningar om att eleverna 

kan ha olika definitioner på vad som är bollspel samt lagidrott. Detta då flera olika lagidrotter 

som fotboll och handboll kan placeras in under båda alternativen beroende på hur bollspel och 

lagidrott definieras och uppfattas av varje enskild elev. Därför kan det finnas en risk att resul-

tatet av bollspel och lagidrott kan vara missvisande. 

 

7.5 Sammanfattning 

En slutsats som i helhet går att utläsas av resultatet är att flickor värderar faktorer som påver-

kar den inre motivationen mer än pojkar. Detta kan bero på att flickor värderar faktorer som 

stämmer in på den inre motivationen högre i de olika påståendena och frågorna i resultatet. 

Flickor värderar faktorer som att ”ha en varierad undervisning” samt ”att läraren stödjer det 

eleverna gör eller skall utföra” högre än pojkarna. Detta kan bero på att flickorna har högre 

krav på lärarna att de skall kunna ge eleverna en trygghet på lektionerna och ha ett varierande 

lektionsinnehåll som leder till fortsatt motivation i undervisningen(Annerstedt, 2007). En an-

nan faktor är att flickorna vill lära mer och även nya saker på lektionerna (Dysthe, 2003). 

  

När de gäller pojkarna går det att se att en del av dem anser att det är viktigare med yttre fak-

torer som att vinna på lektionerna eller att de får betyg i ämnet. Det går tydligt att se att de 

drivs mer av den yttre motivationen än flickorna. Detta går att koppla samman med att pojkar 

drivs av mer av status, prestation och där den egna prestationen är i huvudfokus för dem 

(Engström, 1999, Jakobsson, 2000). Att pojkarna värderar dessa yttre motivationsfaktorer kan 

ha att göra med sambandet mellan att de inte värderar att variera undervisningen så högt, då 

de känner sig tillfredställda med det nuvarande lektionsinnehållet samt att de känner sig duk-

tiga och kompetenta i det. 

  

Glädjen till idrott och hälsa är en motivationsfaktor som både pojkar och flickor värderar högt 

för att de skall kunna bli motiverade till att delta i ämnet. Givetvis känner pojkar och flickor 

glädje för olika lektionsinnehåll i undervisningen, men just glädjen kan vara en betydelsefull 
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punkt att trycka på för lärare. Detta för att få eleverna motiverade till att delta i alla sorters 

lektionsinnehåll i undervisningen. Om eleverna känner glädje till idrott och hälsa i helhet är 

det betydligt större chans att de kommer delta och lyckas samt känna sig tillfredsställda i det 

som de utför. Om aktiviteten sker av glädje, innebär det att man ofta motiveras av inre moti-

vation. Den inre motivationen gör att handlingen sker frivilligt, är tillfredställande samt bidrar 

till ett högt välbefinnande. (Deci & Ryan, 1985, Hassmén, 2003, Möller & Langagergaard, 

2006).  

 

Avslutningsvis framkom det i studien att lärarens betydelse är viktigare för flickorna, då de 

vill bemötas av en aktiv lärare för att bli motiverade till att delta i undervisningen i idrott och 

hälsa. Pojkar söker istället efter ett visst innehåll i undervisningen för att bli motiverade till att 

delta på lektionerna. 

 

7. 6 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra vidare forskning inom motivationsområdet och då 

lägga fokus på elever som är amotiverade. Att studera hur lärare i idrott och hälsa arbetar med 

de elever som är omotiverade och om det läggs något fokus överhuvudtaget på dessa elever. 

Även att ta reda på orsaken till varför eleverna är omotiverade till idrott och hälsa hade varit 

intressant. Om läraren känner till orsaken till varför de är omotiverade är det större chans att 

de går att finna ett arbetssätt som kan motivera eleverna. Vi är intresserade av att bedriva vi-

dare forskning kring detta område för att vi i vår framtida roll som lärare vill kunna nå ut till 

alla elever, och då är det en förutsättning att ta reda på hur dagens lärare arbetar med dessa 

individer. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

 

Enkät om att delta i idrott och hälsa 

 

I denna enkät är vi intresserade av vad DU tycker motiverar dig till att delta på lektionerna i 

idrott och hälsa.  

 

Deltagandet i enkäten är frivilligt och dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig. Försök 

gärna svara på alla frågor. Läs instruktionerna för varje fråga och fyll i det svar som passar 

bäst in på dig.  

 

 

Tack för din medverkan! 

Lisa & Oliver 
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Bakgrund: 

Kön: � Flicka � Pojke  

 

Född år : _________ 

 

Är du fysisk aktiv på fritiden: � Ja  � Nej 

Om Ja, vilken form av fysisk aktivitet eller idrott är du aktiv 

inom:______________________________________________________________________ 

 

Hur ofta är du fysisk aktiv på fritiden? 

�1-2 gånger i månaden � 1 gång i veckan � 2-4gånger i veckan � 5- fler gånger i veckan 

 

Hur länge har du varit sysselsatt med denna aktivitet? 

�Börjat denna teminen  �1 år  �1-2 år  �Mer än 2 år 

 

1. Vad får dig att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa? 

(Rangordna 5 av nedanstående alternativ som du anser viktiga mellan 1-5, där nummer 1 är 

det som du drivs mest utav och 5 är det femte viktigaste) 

 

�Att utveckla/förbättra förmågan i aktiviteten  � Betyg  

� Känsla av glädje  

�För att förbättra/upprätthålla hälsan (psykiskt, fysisk, socialt)   

� Praktisk undervisning    �Teoretiska undervisning  

� Träffa vänner   � Röra på sig   

� Lära sig kunskap   � Nya utmaningar  

� Avbrott från de teoretiska studierna  � Att vinna 
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Utifrån nedanstående skala, kryssa i det påståendet som stämmer bäst överens enligt dig 

(max 1 kryss per påstående)  

Du deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att:  

2. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att utveckla/ förbättra förmågan i aktivi-

teten 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

3. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att du känner glädje 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

4. Du deltar på lektionen för att förbättra eller upprätthålla din hälsa 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5  

 

5. Du deltar på lektionen för att du får betyg i ämnet 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

6. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för den praktiska undervisningen 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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7. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för den teoretiska undervisningen  

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5  

 

8. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att träffa vänner 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

9. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att få röra på dig 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

10. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att lära dig kunskap inom ämnet 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

11. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att få nya utmaningar 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

12. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att få ett avbrott från de teoretiska stu-

dierna 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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13. Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att vinna 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

14. Vilket lektionsinnehåll anses vara det mest motiverande och som får dig att vilja del-

ta på lektionerna idrott och hälsa?  

(Rangordna 5 av nedanstående alternativ som du anser viktiga mellan 1-5, där nummer 1 är 

det som du drivs mest utav och 5 är det femte viktigaste) 

 

� Konditionsträning/uthållighetsträning   � Friluftsliv  

�Mental träning/ spänningsreglering   � Styrketräning 

� Lagidrott     � Gymnastik/redskap 

� Koordinationsträning/rytm ex. dans   � Bollspel  

� Simning     � Orientering 

� Kosthållning    � Lekar   

  

Vilka lektionsinnehåll anses vara motiverande för dig till att delta i ämnet idrott och 

hälsa? 

 

15. Konditionsträning/uthållighetsträning motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

16. Friluftsliv motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

17. Styrketräning motiverar dig till att delta  

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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18. Mental träning/spänningsreglering motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

19. Lagidrott motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

20. Gymnastik/redskap motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

21. Bollspel motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

22. Koordinationsträning/rytm exempelvis dans motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

23. Simning motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

24. Orientering motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

25. Kosthållning motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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26. Lekar motiverar dig till att delta 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

Finns dessa lektionsinnehåll med i undervisningen i idrott och hälsa? 

27. Konditionsträning/uthållighetsträning 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

28. Friluftsliv 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

29. Styrketräning 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

30. Mental träning/spänningsreglering 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

31. Lagidrott 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

32. Gymnastik/redskap 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

33. Bollspel 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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34. Koordinationsträning/rytm exempelvis dans 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

35. Simning 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

36. Orientering 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

37. Kosthållning 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

38. Lekar 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

Hur bör en lärare arbeta för att få dig motiverad till att delta på lektionerna i idrott och 

hälsa? 

 

39. Att läraren är engagerad på lektionerna i idrott och hälsa får dig motiverad till att 

delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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40. Att läraren i idrott och hälsa har samma intressen som dig får dig motiverad till att 

delta  

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

41. Att läraren varierar undervisningen i idrott och hälsa får dig motiverad till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

42. Att läraren är anpassningsbar i idrott och hälsa får dig motiverad till att delta  

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

43. Att läraren ger energi i undervisningen får dig motiverad till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

44. Att läraren är öppen för nya förslag/ möjligheter får dig motiverad till att vilja delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

45. Att läraren i idrott och hälsa stödjer det du gör dig motiverad till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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46. Att läraren i idrott och hälsa är inspirerande får dig motiverad till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

47. Att läraren i idrott och hälsa har kunskap inom ämnet motiverar dig till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

48. Att läraren i idrott och hälsa låter dig vara med och bestämma lektionsinnehållet 

motiverar dig till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

49. Att läraren i idrott och hälsa skapar ett bra lektionsklimat motiverar dig till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

50. Att läraren i idrott och hälsa ger feedback motiverar dig till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 

51. Att läraren i idrott och hälsa har ett lektionsinnehåll med olika svårighetsgrader 

motiverar dig till att delta 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  

inte alls  något  delvis  väl  helt  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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52. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning skriv gärna dem här: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kontrollera gärna att du inte glömt fylla i någon fråga! ☺ 

 

Tack för att du har fyllt i enkäten!   2014-03-13 
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Bilaga 2. Brev till eleverna 

 

Hej!     2014-03-13 Växjö 

 

Vi heter Oliver Toll och Lisa Williamsson och studerar till lärare vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under vårterminen 2014 skriver vi ett examensarbete vars syfte är att ta reda på 

om/hur lärares arbetssätt påverkar elevers motivation till att delta i ämnet idrott och hälsa. För 

att kunna genomföra vår studie har vi valt att använda oss av enkäter för gymnasieelever. 

I studien kommer vi att följa de etiska forskningsreglerna, vilket innebär att vi har skyldighet 

att informera de deltagande om studiens syfte och att enkäten är helt frivillig och kan avbrytas 

när som. Forskningsreglerna säger även att informationen och åsikterna i studien kommer att 

behandlas anonymt. Informationen i studien kommer dessutom enbart att användas till forsk-

ningsändamålet. 

 

 

När ni fyller i enkäten skall ni tänka på ämnet idrott och hälsa som ni läst på gymnasiet. 

 

 

Tack för er medverkan.  

 

Oliver Toll och Lisa Williamsson 

 

Oliver Toll     Lisa Williamsson 

0709-453385     0735-92 85 10 

ot222ad@student.lnu.se    lw222ba@student.lnu.se  

 

 

 

  

mailto:lw222ba@student.lnu.se
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Bilaga 3. Brev till läraren i ämnet idrott och hälsa    

 

Till läraren i idrott och hälsa    2014-03-13 Växjö 

 

Hej! 

Vi heter Oliver Toll och Lisa Williamsson och studerar till lärare vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under vårterminen 2014 skriver vi ett examensarbete vars syfte är att ta reda på hur 

lärares arbetssätt påverkar elevers motivation till att delta i ämnet idrott och hälsa. För att 

kunna genomföra vår studie har vi valt att använda oss av enkäter för gymnasieelever i 

årskurs 2.  Därför skulle vi gärna vilja komma ut till er skola för att utföra vår enkätundersök-

ning. Studien kommer att följa de etiska forskningsreglerna och alla enkäter, uppgifter samt 

svar, kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt. Det kommer vara frivilligt för elever-

na att delta i enkätundersökningen. 

 

Har ni några invändningar över elevernas deltagande i studien så kontakta oss via e-post eller 

telefon. 

 

Ni är välkomna att höra av er till oss för eventuella frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Oliver Toll     Lisa Williamsson 

0709-453385     0735-92 85 10 

ot222ad@student.lnu.se                       lw222ba@student.lnu.se    

   

 

Handledare: 

Anna Hafsteinsson Östenberg 

Lektor vid Institutionen för Idrottsvetenskap 

Linnéuniversitet 

0734- 216 246 

anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se  

mailto:lw222ba@student.lnu.se
mailto:anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se
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Bilaga 4. Tabeller och statistisk data 

 

Tabell 7. Visar p-värdet i frågan ”hur bör en lärare arbeta för att få dig motiverad till att 

delta på lektionerna i idrott och hälsa?”. 

 
 

 Kön Antal Mean Rank p-värde 

Att läraren är engagerad på 
lektionerna  

Pojke 61 46,29  

Flicka 43 61,31  

Total 
 

104  ,008 

Att läraren har samma in-
tressen som dig 

Pojke 61 53,67  
Flicka 44 52,07  
Total 
 

105  ,782 

Att läraren varierar 
undervisningen 

Pojke 61 44,63  
Flicka 43 63,66  
Total 
 

104  ,001 

Att läraren är 
anpassningsbar 

Pojke 61 47,30  
Flicka 43 59,88  
Total 
 

104  ,026 

Att läraren ger energi i un-
dervisningen 

Pojke 61 47,81  
Flicka 43 59,15  
Total 
 

104  ,045 

Att läraren är öppen för nya 
förslag/möjligheter 

Pojke 60 44,74  
Flicka 43 62,13  
Total 
 

103  ,001 

Att läraren stödjer det du gör 

Pojke 59 44,19  
Flicka 43 61,53  
Total 
 

102  ,002 

Att läraren i idrott och hälsa 
är inspirerande 

Pojke 58 45,32  
Flicka 43 58,66  
Total 
 

101  ,017 

Att läraren i idrott och hälsa 
har kunskap inom ämnet 

Pojke 59 47,61  
Flicka 43 56,84  
Total 
 

102  ,100 

Att läraren låter dig vara 
med och bestämma 

Pojke 59 47,98  
Flicka 43 56,33  
Total 
 

102  ,140 

Att läraren skapar ett bra 
lektionsklimat 

Pojke 59 46,01  
Flicka 43 59,03  
Total 
 

102  ,019 

Att läraren ger feedback 

Pojke 58 43,02  
Flicka 43 61,77  
Total 
 

101  ,001 

Att läraren har ett lektions-
innehåll med olika svårig-
hetsgrader 

Pojke 58 46,79  

Flicka 43 56,67  

Total 101  ,078 
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Tabell 8. Visar p-värdet i frågan ”vilket lektionsinnehåll anses vara 

motiverande för dig till att delta i ämnet idrott och hälsa?” 
 

  

 Kön Antal Mean Rank p-värde 

Konditionsträ-
ning/uthållighetsträning mo-
tiverar dig till att delta 

Pojke 60 49,47  

Flicka 44 56,64  

Total 
 

104  ,221 

Friluftsliv motiverar dig till att 
delta 

Pojke 60 52,13  
Flicka 44 53,01  
Total 
 

104  ,880 

Styrketräning motiverar dig 
till att delta 

Pojke 60 54,72  
Flicka 44 49,48  
Total 
 

104  ,362 

Mental träning/ spännings-
reglering motiverar dig till att 
delta 

Pojke 61 48,06  
Flicka 43 58,80  
Total 
 

104  ,061 

Lagidrott motiverar dig till att 
delta 

Pojke 61 52,49  
Flicka 44 53,70  
Total 
 

105  ,834 

Gymnastik/redskap motive-
rar dig till att delta 

Pojke 61 49,15  
Flicka 44 58,34  
Total 
 

105  ,115 

Bollspel motiverar dig till att 
delta 

Pojke 61 59,71  
Flicka 44 43,69  
Total 
 

105  ,005 

Koordinationsträning/rytm 
motiverar dig till att delta 

Pojke 61 40,84  
Flicka 44 69,86  
Total 
 

105  ,000 

Simning motiverar dig till att 
delta 

Pojke 61 55,89  
Flicka 44 49,00  
Total 
 

105  ,243 

Orientering motiverar dig till 
att delta 

Pojke 61 52,11  
Flicka 44 54,24  
Total 
 

105  ,717 

Kosthållning motiverar dig 
till att delta 

Pojke 61 47,70  
Flicka 43 59,30  
Total 
 

104  ,044 

Lekar motiverar dig till att 
delta 

Pojke 61 47,42  

Flicka 44 60,74  

Total 105  ,021 
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Tabell 9. Visar p-värdet i frågan ”Du deltar på lektionerna i idrott 

och hälsa..” 
 

 Kön Antal Mean Rank p-värde 

för att utveckla förmågan i 
aktiviteten 
 

Pojke 61 48,95  

Flicka 
Total 

44 
105 

58,61  
0,95   

          

för att du känner glädje 

Pojke 61 54,11  
Flicka 44 51,47  
Total 
 

105  ,684 

för att förbättra eller upprätt-
hålla din hälsa 

Pojke 61 46,64  
Flicka 
Total 

44 
105 

61,82  
0,08 

    

för att du får betyg i ämnet 

Pojke 61 51,35  
Flicka 44 55,28  
Total 
 

105  ,457 

för den praktiska 
undervisningen 

Pojke 61 50,02  
Flicka 43 56,02  
Total 
 

104  ,291 

för den teoretiska 
undervisningen 

Pojke 61 47,40  
Flicka 43 59,73  
Total 
 

104  ,033 

för att träffa vänner 

Pojke 61 52,76  
Flicka 44 53,33  
Total 
 

105  ,923 

för att få röra på dig 

Pojke 61 45,79  
Flicka 44 63,00  
Total 
 

105  ,003 

för att lära dig kunskap inom 
ämnet 

Pojke 61 44,81  
Flicka 43 63,41  
Total 
 

104  ,001 

för att få nya utmaningar 

Pojke 61 47,20  
Flicka 43 60,02  
Total 
 

104  ,026 

för att få ett avbrott från de 
teoretiska studierna 

Pojke 61 53,97  
Flicka 43 50,42  
Total 
 

104  ,542 

för att vinna 

Pojke 60 60,43  

Flicka 44 41,69  

Total 104  ,001 
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Tabell 10. Visar p-värdet i rangordningsfrågan angående ”vilket lektionsinnehåll eleverna 

motiveras av till att delta på lektionerna i idrott och hälsa” 

 

 

  Kön Antal Mean Rank p-värde 

Konditionsträning 

Pojke 54 45,94   

Flicka 43 52,85   

Total 97   ,217 

Mentalträning 

Pojke 54 49,82   

Flicka 43 47,97   

Total 97   ,674 

lagidrott 

Pojke 54 47,71   

Flicka 43 50,62   

Total 97   ,603 

koordinationsträningrytmdans 

Pojke 54 39,54   

Flicka 43 60,88   

Total 97   ,000 

simning 

Pojke 54 50,17   

Flicka 43 47,53   

Total 97   ,525 

kosthållning 

Pojke 54 48,19   

Flicka 43 50,01   

Total 97   ,685 

friluftsliv 

Pojke 54 49,84   

Flicka 43 47,94   

Total 97   ,675 

styrketräning 

Pojke 55 53,59   

Flicka 43 44,27   

Total 98   ,094 

gymnastikredskap 

Pojke 54 47,90   

Flicka 43 50,38   

Total 97   ,579 

bollspel 

Pojke 55 59,54   

Flicka 
43 36,66   

Total 98   ,000 

orientering 

Pojke 54 48,41   

Flicka 43 49,74   

Total 97   ,726 

lekar 

Pojke 54 44,15   

Flicka 43 55,09   

Total 97   ,048 
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Nedanstående tabeller (tabell 11-20) innehåller de frågor som vi valt att lyfta upp i vår resul-

tatdel (exklusive de tabeller som finns bifogade i resultatdelen) 

 

Tabell 11.  
 

Kön * Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att du känner glädje   

 Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att du känner glädje Total 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 4 10 23 16 8 61 3,23 

% within 
Kön 

6,6% 16,4% 37,7% 26,2% 13,1% 100,0%  

Flicka 

Count 2 10 17 9 6 44 3,16 

% within 
Kön 

4,5% 22,7% 38,6% 20,5% 13,6% 100,0%  

Total 

Count 6 20 40 25 14 105  

% within 
Kön 

5,7% 19,0% 38,1% 23,8% 13,3% 100,0%  

 
 
 

Tabell 12. 
 

Kön * Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att träffa vänner   

 Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att träffa vänner Total 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 13 17 18 8 5 61 2,59 

% within 
Kön 

21,3% 27,9% 29,5% 13,1% 8,2% 100,0%  

Flicka 

Count 9 12 12 11 0 44 2,57 

% within 
Kön 

20,5% 27,3% 27,3% 25,0% 0,0% 100,0%  

Total 

Count 22 29 30 19 5 105  

% within 
Kön 

21,0% 27,6% 28,6% 18,1% 4,8% 100,0%  

 

 

 

Tabell 13.  

 
Kön * Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att lära dig kunskap inom ämnet   

 Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att lära dig kun-
skap inom ämnet 

Total 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 5 10 27 13 6 61 3,08 

% 
within 
Kön 

8,2% 16,4% 44,3% 21,3% 9,8% 100,0%  

Flicka 

Count 0   7 7 18 11 43 3,77 

% 
within 
Kön 

0,0% 16,3% 16,3% 41,9% 25,6% 100,0%  

Total Count 5 17 34 31 17 104  
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% 
within 
Kön 

4,8% 16,3% 32,7% 29,8% 16,3% 100,0%  

 

 

Tabell 14. 

Kön * Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att vinna   

 Du deltar på lektionen i idrott och hälsa för att vinna Total 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 15 12 10 11 12 60 2,88 

% within 
Kön 

25,0% 20,0% 16,7% 18,3% 20,0% 100,0%  

Flicka 

Count 22 9 7 5 1 44 1,95 

% within 
Kön 

50,0% 20,5% 15,9% 11,4% 2,3% 100,0%  

Total 

Count 37 21 17 16 13 104  

% within 
Kön 

35,6% 20,2% 16,3% 15,4% 12,5% 100,0%  

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabell 15.  
 

Kön * Att läraren har samma intressen som dig  

 

 Att läraren har samma intressen som dig Total 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 3 7 16 21 14 61 3,59 

% within 
Kön 

4,9% 11,5% 26,2% 34,4% 23,0% 100,0%  

Flicka 

Count 1 5 15 14 9 44 3,57 

% within 
Kön 

2,3% 11,4% 34,1% 31,8% 20,5% 100,0%  

Total 

Count 4 12 31 35 23 105  

% within 
Kön 

3,8% 11,4% 29,5% 33,3% 21,9% 100,0%  

 

 

 

    Tabell 16.  

 
Kön * Att läraren varierar undervisningen   

 Att läraren varierar undervisningen Total 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 4 19 24 14 61 3,79 

% within 
Kön 

6,6% 31,1% 39,3% 23,0% 100,0%  

Flicka 

Count 0 7 13 23 43 4,37 

% within 
Kön 

0,0% 16,3% 30,2% 53,5% 100,0%  

Total 

Count 4 26 37 37 104  

% within 
Kön 

3,8% 25,0% 35,6% 35,6% 100,0%  
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     Tabell 17. 

 
Kön * Att läraren är öppen för nya förslag/möjligheter 

 

 Att läraren är öppen för nya förslag/möjligheter Total 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 1 3 6 35 15 60 4,00 

% within 
Kön 

1,7% 5,0% 10,0% 58,3% 25,0% 100,0%  

Flicka 

Count 0 0 4 14 25 43 4,49 

% within 
Kön 

0,0% 0,0% 9,3% 32,6% 58,1% 100,0%  

Total 

Count 1 3 10 49 40 103  

% within 
Kön 

1,0% 2,9% 9,7% 47,6% 38,8% 100,0%  

 

 

 

 

 

 
Kön * Att läraren ger feedback  

 

 Att läraren ger feedback Total 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
väl 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 

Kön 

Pojke 

Count 5 7 17 20 9 58 3,36 

% within 
Kön 

8,6% 12,1% 29,3% 34,5% 15,5% 100,0%  

Flicka 

Count 1 0 8 19 15 43 4,09 

% within 
Kön 

2,3% 0,0% 18,6% 44,2% 34,9% 100,0%  

Total 

Count 6 7 25 39 24 101  

% within 
Kön 

5,9% 6,9% 24,8% 38,6% 23,8% 100,0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabell 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabell 19. 

 
Kön * Friluftsliv motiverar dig till att delta   

 Friluftsliv motiverar dig till att delta Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Medelvärde 

Kön 

Pojke 
Count 10 11 15 12 12 60 3,08 

% within Kön 16,7% 18,3% 25,0% 20,0% 20,0% 100,0%  

Flicka 
Count 5 10 13 6 10 44 3,14 

% within Kön 11,4% 22,7% 29,5% 13,6% 22,7% 100,0%  

Total 
Count 15 21 28 18 22 104  

% within Kön 14,4% 20,2% 26,9% 17,3% 21,2% 100,0%  
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     Tabell 20. 

 
Kön * Lagidrott motiverar dig till att delta   

 Lagidrott motiverar dig till att delta Total 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Medelvärde 

Kön 

Pojke 
Count 3 7 17 22 12 61 3,54 

% within Kön 4,9% 11,5% 27,9% 36,1% 19,7% 100,0%  

Flicka 
Count 2 7 9 16 10 44 3,57 

% within Kön 4,5% 15,9% 20,5% 36,4% 22,7% 100,0%  

Total 
Count 5 14 26 38 22 105  

% within Kön 4,8% 13,3% 24,8% 36,2% 21,0% 100,0%  
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Tabell 21. Visar P-värdet i rangordningsfrågan angående ”Vad som motiverar eleverna 

till att delta på lektionerna i idrott och hälsa” 

 
 
 Rangordningsfråga om motiverande faktorer 

  Kön Antal Mean Rank P-värdet 

Utvecklas/förbättras 

Pojke 56 48,29   

Flicka 43 52,23   

Total 99   ,478 

Glädje 

Pojke 56 49,18   

Flicka 43 51,07   

Total 99   ,698 

Förbättra/upprätthålla hälsan 

Pojke 56 43,72   

Flicka 43 58,17   

Total 99   ,010 

Praktiskundervisning 

Pojke 56 53,26   

Flicka 43 45,76   

Total 99   ,100 

Träffavänner 

Pojke 56 54,38   

Flicka 43 44,29   

Total 99   ,010 

Lära sig kunskap 

Pojke 56 46,10   

Flicka 43 55,08   

Total 99   ,077 

Avbrott från teoretiska studierna 

Pojke 56 51,95   

Flicka 43 47,47   

Total 99   ,417 

Betyg 

Pojke 56 49,82   

Flicka 43 50,23   

Total 99   ,942 

Teoretiskundervisning 

Pojke 56 48,88   

Flicka 43 51,45   

Total 99   ,196 

Rörapåsig 

Pojke 56 44,71   

Flicka 43 56,88   

Total 99   ,032 

Nya utmaningar 

Pojke 56 47,90   

Flicka 43 52,73   

Total 99   ,262 

Vinna 

Pojke 56 54,33   

Flicka 43 44,36   

Total 99   ,008 

 

 

 

 

 

 



  

78 

 

Tabell 22. Visar de medverkandes fysiska fritidsaktiviteter  
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Tabell 23, 24. Ålder på de deltagande eleverna samt ålderfördelning och standardavvikelse 

mellan kön. 

 

Tabell 23 

Ålder/ kön 

Kön Mean N Standardavvikelse 

Pojke 17,31 61 ,620 

Flicka 17,05 43 ,305 

Total 17,20 104 ,528 

 

Tabell 24 

Åldersfördelning   

 Kön Total 

Pojke Flicka 

Ålder 

16 1 1 2 

17 43 39 82 

18 15 3 18 

19 1 0 1 

20 1 0 1 

Total 61 43 104 

 

 

 


