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Sammanfattning
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever till
fysisk aktivitet samt om denna motivation påverkar aktivitetsgraden under lektionerna i idrott
och hälsa.
Frågeställningar:
- Vad motiverar gymnasieelever till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott och hälsa?
- Hur många gymnasieelever är fysiskt aktiva på fritiden?
- Hur många gymnasieelever är föreningsaktiva på fritiden?
- Hur hög är aktivitetsgraden hos gymnasieelever under lektionen i idrott & hälsa?
- Är det någon skillnad i aktivitetsgrad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de
inaktiva gymnasieeleverna?
- Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra de icke
föreningsaktiva gymnasieeleverna?
- Finns det skillnader mellan kön i aktivitetsgrad på lektionerna?
- Finns det ett samband mellan aktiviteten gymnasieelever motiveras av och
aktivitetsgraden under lektionen?
Metod: Urvalet består av flickor (n=42) och pojkar (n=54) på gymnasiet. Studiens totala
bortfall var totalt 14,4 % (15 elever). Enkätundersökningen och den direkta observationen
med hjälp utav stegräknare genomfördes på fyra olika klasser, två klasser i årskurs ett och två
klasser i årskurs två.
Resultat: Majoriteten av eleverna motiverades av prestation för att vara fysiskt aktiva på
idrott och hälsa lektionerna. Det är 67. 7 % av eleverna som var fysiskt aktiva på fritiden, och
58 % av eleverna som inte var medlemmar i en idrottsförening. Eleverna tog 2906 steg per
lektion. Det finns ingen skillnad i antal steg mellan de fysiskt aktiva och inaktiva eleverna på
fritiden. Det finnsinns en tendens tillinte heller någon skillnad mellan de föreningsaktiva
kontra de icke föreningsaktiva eleverna gällande antal steg. Det finns ingen signifikant
skillnad mellan könen i frågan om antal steg på idrottslektionerna.
Slutsats: De nio idrottslektioner som undersöktes hade en ensidig aktivitetsinriktning då åtta
av nio idrottslektioner hade träning som praktik. Konsekvensen av detta blev att tävling,
prestation samt upplevelse uteslöts, och eleverna fick inte utlopp utifrån vad de motiverades
utav för praktik. Idrotten i skolan bör ha en bredare aktivitetsinriktning i skolan för att nå alla
elever. Ett sätt att göra detta på skulle kunna vara att ge eleverna fler val under lektionen
utifrån vad de tycker är lustfullt och vad de drivs utav.
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Abstract
Purpose: this study aims to find out what motivates students to be physically active during
physical education lessons, and whether their motivation affect their activity level.
Objectives:
-

What motivates the students to be physically active during the physical education lessons?
How many students are physically active during their spare time?
How many students are physically active in a sports club?
How high is the students’ physical activity level during the physical education lessons?

- Is there any difference in the activity level between the physically active and physically
inactive students?
- Is there any difference between students that are active in a sports club and those who are
not?
- Is there any difference in the physical activity level when it comes to gender?
- Is there a connection between the factors that motivates students and the activity level
during the physical education lesson?
Method: The selection consists of a distribution between girls (n=42) and boys (n=54) in
high school. The total dropout rate for the study was of 14.4% (15 students). A survey and a
direct observation using pedometers were conducted at four different classes: two of which
were in grade one while the other two were in grade two. All the data was collected and
analyzed in an Excel sheet.
Results: The majority of students are motivated by competitions and achievement in order to
be more physically active in physical education lessons. 67. 7% of the students who
participated in the study are physically active in their spare time, and 58% are not members
of a sports club. The students took 2906 steps per lesson. There is no difference between the
number of steps of the students who are physically active and those who are not in their spare
time. There is no difference between the students who are active in a sports club and those
who are not, where the ones who are active took more steps. There is no significant
difference in the number of steps when it comes to gender. As per the connection between
what motivates the students and the physical activity level during physical education lessons,
the study showed that lessons that focus on practicing dancing skills supported girls more
than boys in the activity level.
Conclusion: Based on the nine lessons of physical education that were investigated, we have
come to the understanding that physical education lessons tend to have a one-sided practice
orientation; since eight of nine lessons had training as practice. As a consequence, this
excludes competition, achievement and physical education as an enjoyable experience. From
this, we have concluded that the physical education in schools should have more diversity in
practice orientation in order to include all students according to their different preferences.
One way to do this is to give the students more choices during the lesson based on what they
think is fun or what they are driven by.

Innehållsförteckning

1. Inledning

1

1.1 Begreppsdefinitioner

2

1.2 Bakgrund

3

1.2.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet

3

1.2.2 Mätning av fysisk aktivitet

3

1.2.3 Samhället under förändring

4

1.2.4 Skolidrottens roll

4

1.2.5 Sammanfattning Bakgrund

5

1.3 Problemområde
2. Teoretiska utgångspunkter

6
7

2.1 Habitus

7

2.2 Engströms logiker

7

2.2.1 Prestation

8

2.2.2 Träning

9

2.2.3 Upplevelse

10

2.2.4 Idrott & hälsas kopplat till praktikerna

11

3. Forskningsöversikt

11

4. Syfte

13

4.1 Frågeställningar

13

4.2 Hypotes

13

5. Metod

14

5.1 Val av metod

14

5.2 Urval

14

5.3 Genomförande

15

5.3.1 Utformning av enkät

15

5.3.2 Statistisk analys

16

5.3.3 Reliabilitet och validitet

17

5.3.4 Etiska överväganden

18

6. Resultat

19

6.1 Vad motiverar eleverna till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott & hälsa?

19

6.2 Hur många elever är fysiskt aktiva på fritiden?

19

6.3 Hur många elever är föreningsaktiva på fritiden?

20

6.4 Hur hög är aktivitetsgraden under lektionen idrott & hälsa samt finns det skillnader mellan
pojkar och flickor?
20
6.5 Är det någon skillnad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de inaktiva eleverna?

22

6.6 Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra de icke
föreningsaktiva eleverna?

23

6.7 Finns det ett samband mellan aktiviteten eleverna motiveras av och aktivitetsgraden under
lektionen?
23
7. Diskussion

24

7.1 Metoddiskussion

27

7.2 Framtida forskning

28

7.3 Slutsats

28

8. Käll- och litteraturförteckning

29

9. Bilagor

32

9.1 Bilaga 1 - Samtyckesblankett - Idrotten i skolan, för vem och vilka?

32

9.2 Bilaga 2 - Enkäter

33

9.3 Bilaga 3 – Praktikuppdelning

34

9.4 Bilaga 5 - Litteratursökning

38

1. Inledning
Under våra studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) har det framförts
att en av våra uppgifter med undervisningen idrott och hälsa är att utveckla elevers
”Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar
kroppslig förmåga och hälsa” (Skolverket,.Skolverket, 2011). På GIH betonades det ofta att
detta syfte ska rikta in sig lite extra till de elever som är fysiskt inaktiva på fritiden. Detta kan
vara ett smart sätt att försöka fånga upp de barn och ungdomar som behöver hjälp i ämnet på
skoltid för att visa dem vägen till en mer fysiskt aktiv samt hälsosam livsstil. Med andra ord
vill dagens skolidrott locka fler fysiskt inaktiva elever till ett större deltagande på
skolidrotten för att möjliggöra ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Engström, 2010).
Samtidigt visar forskning på att undervisningen i idrott och hälsa har en alltför ensidig
aktivitetsinriktning där majoriteten av eleverna känner att skolidrotten handlar om fysisk
prestationsförmåga (Sundblad & Lundvall, 2016). Detta har sin tur skapat en lucka mellan
vad skolidrotten vill och hur eleverna känner att den bedrivs.
Om skolidrotten vill locka fler elevers deltagande samt öka den fysiska aktivitetsgraden hos
de inaktiva eleverna, hur blir det då med de fysiskt aktiva eleverna? Konsekvensen blir då att
elever som drivs av tävling och prestation blir lidande när ett större fokus vill läggas på
upplevelse och samarbete (Engström, 2010). Vissa elever exkluderas antingen genom att
tävling och prestation utesluts eller så utesluts lek och rekreation som aktivitet.
Denna problematik lyfts också delvis upp i antologin De aktiva och De inaktiva: Om ungas
rörelse i skola och på fritiden där det visar sig finnas stora skillnader i fysisk aktivitet mellan
svenska skolelever (Nyberg, 2016). Diskussionen om ungas idrottande och fysisk aktivitet
måste diskuteras i flera steg och med olika ungdomsgrupper i fokus. vi vill därför med denna
studie undersöka vilka som är mest fysiskt aktiva på idrottslektionerna, vilka
ungdomsgrupper gynnar den mest.
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1.1 Begreppsdefinitioner
FYSS - Är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för
att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd samt skapa rekommendationer
för fysisk aktivitet utifrån ålder (FYSS, 2017).
Fysisk aktivitet - Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver
den vi har i vila. Den kan utföras i alla miljöer som hemma, på jobbet, under transporter, på
fritiden samt i skolan (FYSS, 2017).
Fysisk inaktivitet - Fysisk inaktivitet är den energiförbrukning som vi har nära
vilotillståndet, d.v.s. avsaknaden av kroppsrörelse (FYSS, 2017).
Fysisk träning - Fysisk träning är fysisk aktivitet med ett syfte, den är planerad och
organiserad (FYSS, 2017).
Aerob träning – Aerob träning är den vanligaste formen, denna träning kan utföras på olika
intensiteter, den kan vara både hög och låg intensitet. Om syftet är att bibehålla eller öka
konditionen och den sker i strukturerad form kan den kallas konditionsträning (FYSS, 2017).
Idrott - Idrott å sin sida är fysisk aktivitet som sker organiserat och planerat men innefattar
också en social del i en klubb eller lag (FYSS, 2017).
Idrottsförening - En idrottsförening är en sammansättning av personer eller andra typer av
intressenter, det vill säga en organiserad gruppmedlem som ägnar sig åt en avgränsad
verksamhet som t.ex. fotboll (RF, 2018).
Habitus - Är en teori om människors förkroppsligade vanor som framkommer i hur
individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld. Habitus begreppet beskrivs
mer ingående under teoridelen (Engström, 2010).
Engströms logiker - Är ett analysverktyg skapat med hjälp av habitusteorin för att förstå
olika individers smak för idrott samt utövande av olika fysiska aktiviteter. Engströms logiker
beskrivs mer ingående i teoridelen (Engström, 2010).
Polarisering - Två motsättningar som skapas där alla parter grupperar sig i två läger (NE,
2000-)
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1.2 Bakgrund
1.2.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet
Det visar sig att fysiskt aktiva barn och ungdomar har bättre fysisk och psykisk hälsa än de
inaktiva därför rekommenderas barn och ungdomar vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per
dag, då gällande framförallt aerob karaktär (FYSS, 2017). Samhällets utveckling har lett till
att det är många barn och ungdomar som inte når upp till rekommendationen (Nyberg ,2016).

1.2.2 Mätning av fysisk aktivitet
Ett enkelt och överskådligt sätt att mäta den fysiska aktiviteten på är antal steg per dag. Detta kan
göras med hjälp av stegräknare. Barn i förskoleåldern som tar över 10 000 steg per dag, och

över 11 000 - 14 000 för äldre barn och ungdomar, uppskattas uppnå rekommendationerna
om att vara fysiskt aktiva 60 min per dag. Fördelen med stegräknare är att du kan se den
totala aktivitetsnivån över tid, samt att den ger direkt feedback. Nackdelen är att du inte kan
se intensiteten samt att det kan vara missvisande då den inte alltid registrerar steg trots fysisk
aktivitet, exempelvis vid statiskt arbete. Stegräknaren kan inte heller mäta den aeroba
karaktären då det handlar om intensitet (FYSS, 2017).

Ett annat sätt att mäta den fysiska aktiviteten på är med hjälp av accelerometer som mäter
förändringar i rörelsens hastighet. Fördelen med accelerometer är att den kan mäta
intensiteten och förutom att den kan mäta den totala fysiska aktiviteten kan den även ge ett
mått på duration, frekvens och intensitet. Den kan även bedöma beteenden såsom
stillasittande och inaktivitet. Nackdelen med accelerometrar är att de är dyrare än stegräknare
och är något krångligare att använda samt att den inte ger någon direkt feedback (FYSS,
2017).

Ytterligare ett sätt att mäta fysisk aktivitet på är med hjälp av hjärtfrekvens registrering, detta
kan göras med till exempel en pulsklocka. Fördelen med pulsklockan är att den kan mäta
intensitet, duration och frekvens. De är även väldigt användbara för att hitta individens
optimala intensitet utifrån ens förutsättningar. Nackdelen med pulsklocka är att den är
krångligare att använda då det krävs en individuell kalibrering för sambandet mellan
hjärtfrekvens och syreupptagningsförmåga och är mindre tillförlitlig vid fysisk aktivitet på
låg intensitet (FYSS, 2017).
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1.2.3 Samhället under förändring
Under de senaste decennierna har samhällsförändringar påverkat ungas fysiska
aktivitetsvanor såväl som i skolan och på fritiden. Urbanisering, nya kommunikationsformer
samt digitaliseringens framfart har lett till dagliga skärmaktiviteter som i sin tur förändrat
ungas vardag när det gäller var och hur barn och ungdomar rör sig. Ungdomsstyrelsen har i
flera rapporter påpekat att föräldrar, föreningar och olika institutioner har förlorat makten
över ungas fritid. Med andra ord har de misslyckats med att få en stor del unga att röra på sig
på fritiden. Istället tillbringar de mer tid i hemmet i en virtuell värld utan medverkan av
vuxna (Nyberg ,2016).
Samhällsförändring som skett håller på att skapa en polarisering av ungas idrottande. Det
finns stora skillnader i fysisk aktivitet mellan svenska skolelever, cirka 20 procent idrottar
inte alls där en lika stor andel är mycket aktiva. Förutom detta finns stora skillnader i fysisk
aktivitet mellan de föreningsaktiva och de som inte förenings idrottar. De som förenings
idrottar har en högre total fysisk aktivitet över hela veckan, mer tid med måttlig till hög
intensitet över hela veckan samt lägre andel stillasittande tid och skärmtid jämfört med de
som inte var delaktiga i föreningsidrotten. Det framkom också att pojkar är mer fysiskt aktiva
än flickor, att de i större grad når upp till det som förväntas. Pojkar är också i större
utsträckning medlemmar i föreningsidrotten vilket bidrar till att pojkar har en högre
aktivitetsgrad än flickor (Nyberg, 2016).

1.2.4 Skolidrottens roll
När det gäller fysisk aktivitet i skolan har det visat sig att daglig idrott på skolschemat ökar
den fysiska aktivitetsnivån, där den har stor effekt på skeletthälsan samt muskelstyrkan
(Hagströmer, 2016). Detta tillsammans med misslyckandet med att få fler unga att röra på sig
på fritiden leder till att idrotten i skolan får ett enormt ansvar för att främja ungas fysiska
aktivitet, framför allt när det gäller barn och ungdomar som inte är aktiva på fritiden
(Nyberg, 2016).

Samtidigt som undervisningen i idrott och hälsa förväntas främja ungas fysiska aktivitet så
har undervisningspraktiken kritiserats för att ha en alltför ensidig aktivitetsinriktning. I
antologin de inaktiva och aktiva beskrivs det att elever motiveras av olika slags aktiviteter
därför är det viktigt att ha en mångsidig undervisningspraktik som tillgodoser alla elever.
Trots detta anser majoriteten av eleverna att skolidrotten handlar om fysisk
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prestationsförmåga i störst utsträckning och att det också är där eleverna betygsätts
(Sundblad & Lundvall, 2016). Detta är inte heller i linje med skolans styrdokument.
“Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta
och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna
utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och
mål” (Skolverket, 2011).

Att ämnet idrott och hälsa i skolan har ensidig aktivitetsinriktning där fokus ofta är på
prestationsförmåga säger en del om vilket kulturarv idrott och hälsa förmedlar till eleverna.
Dock kopplas ofta elevernas prestation till bedömning och betygsättning vilket kan medföra
att prestation finns med i högre utsträckning.
“Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och
naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av
rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa” (Skolverket,
2011).

Vidare tas elevers uppfattning upp om idrottslektionens utformning där majoriteten av de
1203 eleverna studien gjort undersökningen på anser att lektionsinnehållet inte är jämställt
och uppbyggt på pojkars villkor (Nyberg, 2016). Detta är heller inte i linje med
styrdokumenten.
“Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och
identitet i relation till idrotts- och motionsutövande” (Skolverket 2011).

1.2.5 Sammanfattning Bakgrund
Det bakgrunden säger oss är att barn och ungdomar som tar mer än 10 000 steg eller utövar
60 minuters fysiskt aktivitet per dag anses vara fysiskt aktiva, vilket kan leda till att de får en
bättre psykisk samt fysisk hälsa (FYSS,.2017). Studier har visat att aktivitetsgraden har
minskat den senaste tiden som har lett till en polarisering av ungas idrottande. Bland annat
har det visats vara stor skillnad mellan de föreningsaktiva och icke föreningsaktiva,
skillnader mellan pojkar och flickor, där pojkar i större utsträckning är medlemmar i
föreningsidrott vilket medföljer att de har en högre aktivitetsgrad än flickor under
5

idrottslektionerna. Denna utveckling gör att skolan blir en viktig plattform för barnungdomars fysiska aktivitet, framförallt för de som är icke fysiskt aktiva. Samtidigt visar
studier på att skolidrotten idag förmedlar ett kulturarv som inte efterföljer skolans
styrdokument (Nyberg, 2016).

1.3 Problemområde
I skolverkets styrdokument framgår att skolidrotten skall erbjuda en variationsrik utbildning
där skolan ser till individens förutsättningar och utveckling. Den ska även se till att eleverna
förstår syftet av rörelsekvaliteter och dess samband med välbefinnande och hälsa. Gällande
könsmönster har skolan som uppgift att ha ett jämställt förhållningssätt där den ser till både
flickors och pojkars bästa och villkor. Lärare ska realisera det som skolan skall erbjuda, de
skall skapa en trygghet för eleverna där de ska se till individers olika behov (Skolverket,
2011).
Problemet är att det har skapats en lucka mellan vad skolidrotten vill och hur eleverna
upplever att den bedrivs i ett samhälle där det sker en polarisering i ungas idrottande. Idrotten
i skolan har svårt att motivera både de aktiva och inaktiva eleverna samtidigt (Nyberg, 2016).
De fysiskt aktiva samt föreningsaktiva eleverna kommer från en kultur där de tävlar och
eleverna drivs i störst utsträckning av prestation och tävling, samtidigt som det finns elever
som i större utsträckning drivs av upplevelse genom lek och rekreation. Vi vill därför med
denna studie titta på luckan som har skapats mellan vad skolidrotten vill och hur den bedrivs.
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2. Teoretiska utgångspunkter
Studien kommer att använda sig av Engströms logiker som ett teoretiskt ramverk. Dessa
logiker är inspirerade av Pierre Bourdieus teorier om habitus. De är till för att kunna
identifiera samt kategorisera vad de inaktiva och aktiva eleverna drivs utav och vad som får
dem att vara fysiskt aktiva under idrottslektionerna.

2.1 Habitus
Pierre Bourdieus teori om habitus handlar om att individen omedvetet, tänker, uppfattar,
värderar och agerar i sin omvärld. Enligt Bourdieus ligger habitus på ett djupare plan än
inlärda kunskaper, färdigheter och värderingar. Habitus kopplat till vår studie handlar om
smaken för olika idrotter samt aktiviteter. Genom att välja en särskild aktivitet så ges uttryck
för något, tillhörighet samt avståndstagande signaleras. Är kunskapsområdet under
idrottslektionen något utanför ens habitus så är risken att eleven tar avstånd ifrån detta och
blir fysiskt inaktiv kontra om det skulle vara något som tillhör ens habitus då känner eleven
istället tillhörighet. Det människan gör på fritiden i olika former av idrott och övriga
aktiviteter som motion blir då av stor betydelse i formandet av ens livsstil (Engström, 2010).

2.2 Engströms logiker
Det är utifrån Pierre Bourdieus teorier om habitus som Lars Magnus Engström har skapat ett
analysverktyg i syfte att undersöka samt framförallt definiera de smaker som råder i olika
kroppsövningspraktiker. Engström menar att individer har olika syn på hur ens kropp
betraktas samt hur olika kroppsövningskulturer värderas. Till exempel kan fotboll ha olika
innebörd beroende på i vilket sammanhang det spelas. Spelas det fotboll på en campingplats,
under idrotten, med kompisar på rasten eller inom föreningsidrotten kommer utövandet att
ges olika innebörd. Engström menar att varje individ motiveras utifrån vad som är passande,
intressant och smakfullt när det kommer till olika slags kroppsövningar. Dessa praktiker är
kategoriserade utifrån tre övergripande logiker som är prestation, upplevelse och träning
(Engström, 2010).
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Prestation

Träning

Tävling & Rangordning
Utan rangordning ingen tävling

Fysisk träning
Träning – förbättrad

Upplevelse

Lek & Rekreation
Roande, engagerande, lustfyllt, ingen

prestationsförmåga/hälsostånd

resultatfokus

Utmaning

Rörelse & Koncentrationsförmåga

Rörelse till musik

Ingen rangordning/jämförelser med

Kropp och själ hör ihop, påverka

Rytmkänsla, spontanitet, uttrycksfullhet

andra

kroppens funktionsförmåga

genom kroppsrörelser

Uttryck

Färdighetsträning

Naturmöte

Estetiskt utförande/visa upp ens

Övning & systematisk träning –

inte formbestämd, ingen resultatfokus,

färdigheter

förbättrad motorisk och idrottslig

kroppsrörelse & motorik

förmåga

Figur 1. Engströms logiker (Engström, 2010)

2.2.1 Prestation
Prestation förknippas med att vara kompetent och visa upp för sig själv eller andra att du är
duktig och framgångsrik, ett exempel kan vara att visa upp en danskoreografi för sin
idrottsklass. Logiken prestation har tre undergrupper vilka är tävling- rangordning, utmaning
samt uttryck.

Tävling och rangordning är den mest dominerande undergruppen kopplat till den
organiserade tävlingsidrotten. Detta sett till antalet utövande barn och unga i föreningsidrott
och det massmediala intresset. Ingår inte rangordning så är de ingen tävlingsidrott. Tävling
förekommer inte bara i formellt arrangerad form utan även spontant, privat och i skolan. För
att tävla måste det finnas rangordning och för att mäta en prestation måste den kunna
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rangordnas också, detta görs med fastställda kriterier t.ex. förbrukad tid på given sträcka,
längsta hopp, antal gjorda mål osv. Tävling och rangordning går ut på att kora en vinnare
samt en förlorare. Logiken präglas av dessa meningsbärande principer, prestation, resultat,
konkurrens, rangordning (Engström, 2010).

Utmaning är också det en undergrupp till logiken prestation, det som skiljer utmaning från
prestation är att det inte finns någon rangordning, det sker inga jämförelser med andra. Det
handlar om att sätta upp mål för sig själv utifrån ens förutsättningar och prestationen blir att
uppnå sina satta mål. Meningsbärande principerna i utmaning handlar om att ha ett tydligt
definierat mål, fysiska, motoriska och/ eller psykiska ansträngningar till de yttersta för att nå
dessa mål. Målet och utmaningen ska vara relaterat till individens kapacitet (Engström,
2010).

Till sist har vi uttryck som undergrupp till prestation, här handlar de om ett estetiskt
utförande, det konstnärliga uttrycket, en prestation där kroppen utgör redskapet.
Meningsbärande principer inom uttryck är genom kroppsrörelser uttrycka sig med en estetisk
innebörd, även att få visa upp ens prestation och uttrycksförmåga för andra (Engström,
2010).

2.2.2 Träning
Till skillnad från prestation handlar logiken träning om att utveckla en förmåga och inte visa
upp den. Träning handlar om att utföra kroppsliga övningar för att utveckla sin fysiska samt
eventuellt även sin psykiska funktionsförmåga, detta ska leda till förbättrad
prestationsförmåga, kroppslig status och förbättrat hälsotillstånd. Ett exempel på detta kan
vara att individen motiveras av att träna på sin sämre fot i fotboll för att bli en bättre
fotbollsspelare (Engström, 2010).

Den mest framträdande undergruppen till träning är fysisk träning, det centrala är att träna
den fysiska prestationsförmågan såsom, kondition, styrka, rörlighet osv. I jämförelse med
utmaning skiljer sig fysisk träning i det avseende att det kan handla om andra mål än just
fysiska såsom att bli starkare eller få en bättre kondition, utmaning kan likväl handla om
psykologiska målsättningar. Den fysiska träningen är en viktig aspekt i all träning som ska
leda till förhöjd prestationsförmåga. De meningsbärande principerna är att genom träning och
disciplin kunna påverka ens fysiska kapacitet, funktionsförmåga, utseende samt det allmänna
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hälsotillståndet. Samt att kroppen är ett objekt och att vi kan och bör kontrollera den
(Engström, 2010).

Rörelse och koncentrationsförmåga är en annan undergrupp som består av väl avvägda och
långsamma rörelser. Den bärande principen inom denna undergrupp till träning är att ens
funktion kan påverkas genom systematisk träning samt avslappningsövningar. De
meningsbärande principerna är att det inte finns någon uppdelning mellan kropp och själ utan
de hör ihop, samt att med rörelse och koncentrationsträning kan vi påverka kroppens
funktion, det mentala tillståndet samt det psykiska välbefinnandet (Engström, 2010).

Den sista undergruppen till träning är färdighetsträning som består av förmågan att just
kunna utföra olika färdigheter. Det centrala i färdighetsträning handlar om att genom övning
och en systematisk träning förbättra ens motoriska/idrottsliga förmåga. De meningsbärande
principerna är att utveckla ens motoriska/idrottsliga färdigheter och en god teknik genom
träning. Övning och många repetitioner ger färdighet (Engström, 2010).

2.2.3 Upplevelse
Till skillnad från prestation och träning som handlar om att visa upp en förmåga samt
utveckla en, fokuserar upplevelse på att det ska vara lustfyllt utan något investeringsvärde.
Med upplevelse menas, praktikens mening är själva upplevelsen, det är upplevelsen i
praktiken som är drivande. Ett exempel på detta kan vara vandring i naturen.

Den första och mest framträdande undergruppen till upplevelse är lek och rekreation, den
meningsbärande principen här är att roa sig för stunden. Inom lek och rekreation finns inget
investeringsvärde, syfte och mening är inte i fokus, det ska vara roande. Det handlar inte om
att sätta upp mål utan det centrala är att det är lustfyllt och engagerande, det är processen som
är intressant och inte resultatet. De meningsbärande principerna är att det ska vara lustfyllt,
roligt, att det är här och nu som gäller, den är inte formbestämd och sker ofta i samverkan
med andra (Engström, 2010).

Den andra undergruppen är naturmöte och det centrala här handlar om utomhusvistelse och
uppleva naturen. Resultat och prestationsförmåga har ingen egentlig betydelse. Däremot kan
kroppsrörelse, motorik vara goda förutsättningar och viktiga ingredienser. De
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meningsbärande principerna är att de ska äga rum utomhus, att verksamheten inte är
formbestämd, samt att verksamheten skall erbjuda naturupplevelser (Engström, 2010).

Den sista undergruppen är rörelse till musik och handlar om att känna rytmen och den
sinnliga känslan, det handlar inte om tävling, uppvisning eller fysisk träning, den är spontan.
Värdet är tillfredsställelse, lyckokänsla, att uttrycksfullhet skapas som att uppfatta musiken
genom sina kroppsrörelser. De meningsbärande principerna är att spontant följa musikens
rytm samt samspela med och uttrycka ens sinnesstämning som musiken förmedlar
(Engström, 2010).

2.2.4 Idrott & hälsas kopplat till praktikerna
Det senaste decenniet har skolan präglats av en allt större frihet för hur skolidrotten ska
bedrivas. Detta gäller valet utav ämne där det vuxit fram fler idrottsformer, förutom vanliga
tävlingsidrotter som basket, fotboll och friidrott. Dagens idrottsundervisning har ett större
fokus på lek och rekreation och samarbete med motiveringen att locka ett större deltagande
hos eleverna som ska leda till ett livslångt lärande och intresse (Engström, 2010). Trots att
det läggs ett större fokus på lek och rekreation visar (Skolinspektionen, 2018) på att
idrottsundervisningen domineras av idrotter och tävlingar ofta i form av bollspel och
bollekar.

3. Forskningsöversikt
Projektet skola- idrott- hälsa är en flervetenskaplig undersökning där de har kommit fram till
att den fysiska aktiviteten hos svenska barn och ungdomar varierar mellan de enskilda
individerna, skolorna, samt att mer än var tredje flicka och pojke i 15/16 årsåldern saknade
en fysisk nivå för att upprätthålla en god hälsostatus. Det som är intressant är att elever som
var fysiskt inaktiva på sin fritid var mindre aktiva på lektionerna i idrott och hälsa (Engström,
2004). Att de fysiskt inaktiva eleverna hade en lägre aktiveringsgrad på idrottslektioner i
skolan bekräftas också i studien How Many Steps/Day are Enough? for Children and
Adolescents. de fysiskt inaktiva eleverna på fritiden har en lägre aktiveringsgrad än de fysiskt
aktiva på fritiden. Det uppmärksammades även att i åldern 13–19 fanns en effekt av
interventioner för de personer som från början var inaktiva men det sågs ingen större effekt
på de deltagande som var aktiva.
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När det gäller de föreningsaktiva och inaktiva ungdomarna har Centrum för idrottsforskning
kommit fram till att elever som deltar i idrottsföreningar har mer tid med måttlig till hög
intensitet samt en högre grad av fysisk aktivitet under veckan. Detta bekräftades också i en
annan studie av Centrum för idrottsforskning där de kom fram till att den grupp unga som
sällan eller aldrig deltar i undervisningen tillhör sällan en idrottsförening och är i övrigt ofta
inaktiva på sin fritid (Nyberg, 2016).
I frågan om skillnaden mellan pojkar och flickor och dess aktivitetsgrad har studien Step
count and MVPA compendium for middle school physical education activities undersökt
antalet steg på idrottslektioner. Resultatet visade ett snitt på 2021 steg per lektion, skillnaden
mellan pojkar och flickor är märkbar där pojkarna ligger på 2182 steg medan flickorna ligger
på 1758 steg (Brusseau & Burns,.2015). Dessa skillnader mellan könen presenteras även i
centrum för idrottsforskning där de framkommer att pojkar i högre utsträckning når upp till
det som förväntas kopplat till rekommenderad fysisk aktivitet (Nyberg, 2016).
Förutom resultatet på könsskillnaderna har Step count and MVPA compendium for middle
school physical education activities tittat på antalet steg i förhållande till ämnets praktik
basket, flaggboll samt fotboll. Deras resultat visar på att basket, flaggboll samt fotboll
kopplas ihop med tävling och prestation, samt att de fitnessrelaterade aktiviteterna som
aerobics (dansform) och cirkelträning har högst antal steg. De hälsorelaterade fitness
aktiviteterna har blivit en prioritering i skolidrotten i USA, detta p.g.a. viljan att förbättra
hälsan samt minska hälsorisken för barn och ungdomar. Eleverna var mer aktiva under själva
spelet än när lektionerna främst fokuserade på färdighetsutveckling. Det benämns även
intressanta aspekter som att inte ha för lågintensiva aktiviteter under längre perioder såsom
volleyboll utan bryta av detta med mer högintensiva lektioner som fotboll, detta för att
undvika att ha för långa perioder av låg aktivitetsgrad under idrottslektionerna. Studien visar
även på att strukturerade lektioner med tillgänglig lekutrustning samt yta ökar
aktivitetsgraden (Brusseau & Burns,.2015).
Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten på att de som är fysiskt aktiva på fritiden är
mer aktiva på idrottslektionen i skolan. Det visar också att det finns skillnader mellan könen i
aktivitetsgraden på idrottslektionerna, samt att vara föreningsaktiv innebär en högre
aktivitetsgrad på idrottslektionerna. Forskningen visar även på att interventioner har en större
effekt på de fysiskt inaktiva på fritiden, där aerobics (dans) och bollspel som innehåll leder
till högst aktivitetsgrad på idrotten i skolan.
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4. Syfte
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever till fysisk
aktivitet samt om denna motivation påverkar aktivitetsgraden under lektionerna i idrott och
hälsa.

4.1 Frågeställningar
- Vad motiverar gymnasieelever till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott och hälsa?
- Hur många gymnasieelever är fysiskt aktiva på fritiden?
- Hur många gymnasieelever är föreningsaktiva på fritiden?
- Hur hög är aktivitetsgraden hos gymnasieelever under lektionen i idrott & hälsa samt
finns det skillnader mellan könen i aktivitetsgrad på lektionerna??
- Är det någon skillnad i aktivitetsgrad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de
inaktiva gymnasieeleverna?
- Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra de icke
föreningsaktiva gymnasieeleverna?
- Finns det ett samband mellan aktiviteten gymnasieelever motiveras av och
aktivitetsgraden under lektionen?

4.2 Hypotes
Prestation antas vara den praktik som flest elever motiveras av (Williamsson & toll, 2014).
Majoriteten av eleverna är fysiskt aktiva på fritiden (Engström, 2004). I och med detta
antagande kommer det finnas fler elever som förenings idrottar än de som inte gör det
(Nyberg, 2016).
När det kommer till frågan om aktivitetsgraden hos eleverna under lektionen i idrott & hälsa
antas resultatet bli likvärdigt kopplat till tidigare forskning, där medelvärdet ligger på 2021
steg per lektion, samt att killar kommer att ta fler steg än tjejer (Brusseau & Burns, 2015;
Nyberg, 2016).
Eftersom majoriteten av de fysiskt aktiva eleverna på fritiden kommer från föreningsidrotten
som oftast fokuserar sin verksamhet på prestation, antas det att en idrottslektion som inte är
utformad utifrån prestationsliknande moment leder till lägre aktivitetsgrad bland de som är
fysiskt aktiva samt de som utövar föreningsidrott (Nyberg, 2016).
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Utifrån tidigare forskning antas de föreningsaktiva eleverna ha en högre aktivitetsgrad än de
icke föreningsaktiva eleverna (Nyberg, 2016).
Vi tror också att lektioner som är utformade efter en viss praktik kommer att gynna de elever
som också drivs utav samma praktik. Exempelvis en lektion med fokus på prestation och
tävlingsmoment kommer leda till en högre aktivitetsgrad hos de elever som gillar att tävla,
och tvärtom (Nyberg, 2016).

5. Metod
5.1 Val av metod
En kvantitativ och experimentell studie valdes. Enkät som metod genomfördes för att få in
mycket data och på så sätt kunna få ut ett trovärdigt resultat och tydlig statistik som kunde
generaliseras. Stegräknare som instrument för att mäta aktivitetsgraden användes för att det
var ett enkelt sätt att se antal steg på. Det krävdes inte heller några längre instruktioner eller
uppföljningar för att se resultatet, det blev också i detta fall en fråga om tillgångar.
Metoderna passade studien då frågeställningarna krävde elevsvar gällande deras fysiska
aktivitet samt mätning av deras fysiska aktivitetsgrad med hjälp utav stegräknaren.

5.2 Urval
Urvalet bestod utav flickor (n=42) och pojkar (n=54). Studiens totala bortfall var totalt 14,4
% (15 elever), externa bortfallet var 12 elever och det interna bortfallet var tre elever.
Enkätundersökningen och den direkta observationen med hjälp av stegräknare genomfördes
på fyra olika klasser på gymnasiet, två klasser i årskurs ett med inriktning
samhällsprogrammet och två klasser i årskurs två där den ena klassen hade barn och fritid
som inriktning och den andra hade ekonomi. Dessa årskullar valdes då studien riktade in sig
mot ungdomar i skolidrotten på gymnasiet i ålder 15–17 år. De klasserna vi undersökte kom
ifrån en bekvämlighets och snöbollsurval där vi skapade en god kontakt med den första
läraren som sedan hjälpte oss med att ta kontakt med en annan klass som vi kunde undersöka
som i sin tur ledde oss till den tredje och fjärde klassen, detta blev mest effektivt och
praktiskt (Hassmen & Hassmen,.2008).
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5.3 Genomförande
En plan gjordes upp för den tilltänkta studien, som datainsamlingsmetod användes
enkätundersökning där bakgrundsfrågorna är delvis hämtade och inspirerade av
(Larssons,.2008).
Själva enkätfrågorna kopplade till elevernas val av logik är hämtade och validerade ifrån
Engströms logiker (Engström,.2010).
För att mäta aktivitetsgraden på eleverna under idrottslektionerna användes stegräknare
(Yamax SW-200, Japan). Tidigare studier kan intyga att stegräknare är tillförlitliga kopplat
till vår studie A monitoring system to provide feedback on student physical activity during
physical education lessons beskriver i sin studie att det fungerar lika bra som att använda
accelerometrar kopplat till de vi undersöker i vår studie (Hartwig,.2019).
När studiens format och inriktning var klart genomfördes en pilotstudie för att säkerställa
frågornas kvalité och för att kunna revidera eventuella frågetecken. Pilotstudien genomfördes
också för att säkerställa att stegräknarna var i fungerande bruk och för att säkerställa dess
funktion. Samtyckesblanketterna (se bilaga 1) mailades till ansvarig lärare för den klass som
skulle undersökas. Sedan delades blanketterna ut till respektive elev innan den första
lektionen genomfördes, de fick då skriva på denna om de ville medverka. I studien var
tanken att följa varje enskild klass tre lektioner i följd. Med två av fyra klasser lyckades
forskarna följa tre lektioner i följd men med två av klasserna dök det upp hinder som
omöjliggjorde detta upplägg, hos dessa klasser följdes en lektion respektive två av tre tänkta
lektioner. Upplägget för undersökningen var att under den första lektionen samla in
påskrivna samtyckesblanketter, samla in de besvarade enkätfrågorna samt dela ut stegräknare
till eleverna. Under den andra och tredje lektionen delades endast stegräknaren ut som sedan
samlades in och förde in antal steg i ett förberett Excel dokument. Gällande stegräknarna så
användes dessa endast under lektionens huvudmoment. Forskarna anlände på utsatt tid till
lektionerna för att kunna dela ut de som behövdes men också för att kunna besvara eventuella
frågor och säkerställa att allt flyter på som tänkt.

5.3.1 Utformning av enkät
Enkäten består av fyra bakgrundsfrågor, fyra frågor om elevernas fysiska aktivitet på fritiden,
samt nio frågor som är utformade för att se vilken logik elever motiveras av.
Bakgrundsfrågorna handlar om vilket nummer på stegräknaren eleven fick, namn, kön samt
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fysisk aktivitet på fritiden. Dessa frågor är delvis kopierade och delvis inspirerade från
enkätfrågorna i Bengt Larssons avhandling (Larssons,.2008).
Frågorna om elevernas fysiska aktivitet på fritiden är till för att ta reda på om eleverna är
fysisk aktiva eller inaktiva på fritiden. Enligt FYSS ska man uppnå 150 minuters fysisk
aktivitet med måttlig intensitet i veckan för att uppnå rekommendationerna (FYSS, 2017)
därför har vi satt gränsen för att vara fysisk aktiv till tre aktiviteter i veckan då 150 minuter
kan fördelas på tre olika aktiviteter sammanlagt genom antingen en idrottsförening, träna på
gym, motionera på egen hand, eller idrotta organiserat utanför föreningsidrotten. Eftersom
det är svårt för oss att mäta om de verkligen har varit fysiskt aktiva utifrån FYSS
rekommendationer, har gränsen lagts i förtroende att tillsammans med dessa tre aktiviteter
ska eleverna kunna nå FYSS rekommendationer.
De nio frågor som ska se vad eleverna motiveras av är inspirerade samt utformade utifrån
Engströms logiker, prestation, utmaning och träning (Engström,.2010). Genom att eleverna
får rangordna från 1–5 utifrån om de instämmer helt eller inte alls med svarsalternativen,
detta för att kunna få ut en procentuell siffra på vilken logik de motiveras bäst utav samt
tillhör. För att kunna avgöra vilken logik eleven drivs utav har vi valt att räkna ihop poängen
som eleven får för vardera logiken då eleverna rangordnar sina svar 1–5. Ex. om eleven har
besvarat tre frågor om träning med svaren tre, fyra och tre så får de en slutpoäng gällande
denna logik på tio, ifall eleven har lika poäng på logikerna blir den logik med jämnast
svarsfrekvens den logik som eleven drivs mest utav.

5.3.2 Statistisk analys
Då studien gick ut på att se den totala aktivitetsgraden på idrottslektionerna och samband
gällande aktivitetsgrad kopplat till kön, skillnader i antal steg beroende på om eleven är
fysiskt aktiv på fritiden eller inte, aktivitetsgraden kopplat till Engströms logiker samt
skillnader i antal steg beroende på om eleven är föreningsaktiv eller icke gjordes det
beräkningar i Excel 16.32 (2019), för att utläsa allt detta med hjälp av T-test. Det gjordes
även Mann- Whitney U- test i SPSS Statistics Data Editor version 25. Med hjälp utav av
svaren som var på en ordinalskalenivå för att se signifikansen mellan två olika variabler. I
detta fall är aktivitetsgraden den oberoende variabeln och Engströms logiker, kön, fysiskt
aktiv eller inte på fritiden de beroende variabler som studeras. Svaren på enkätfrågorna
gällande elevernas logiker har getts på en ordinalskalenivå, detta användes då deltagarna fick
rangordna sina svar efter bestämda svarsalternativ (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen,.2003).
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I kategoriseringen av Engströms logiker, kön och fysiskt aktiv eller inte samt föreningsaktiv
eller icke har dessa variabler ställts in på en nominalskalenivå. Mann- Whitney U- test
genomfördes för att undersöka skillnader mellan två grupper (Cohen & Swerdlik,.2002).

5.3.3 Reliabilitet och validitet
I vår studie har vi ökat tillförlitligheten genom att förklara vårt tillvägagångssätt. Detta
genom att förklara stegräknarens funktion samt vikten av att inte röra den under lektionens
gång, vi har även säkerställt att eleverna har nollställt densamma innan huvudmomentets
start. När det gäller enkätfrågorna har vi gått igenom dessa innan eleverna besvarat dem för
att ge dem svar på eventuella frågetecken. Vi har även varit på plats vid samtliga tillfällen för
att just kunna besvara eventuella frågor som uppstår om frågornas innebörd. Svagheten i
tillförlitligheten i vår studie är att vi har haft en del elever med svårigheter för det svenska
språket, detta har medfört att vissa elever inte kunnat svara på alla frågor med full förståelse
för frågan. Självklart har vi försökt att identifiera de som haft problem och de flesta har räckt
upp handen för att fråga men det är inte alla som gör det och de missförstår frågan hellre än
att fråga om innebörden. De enkäter som använts i studien är validerade i tidigare forskning
(Engström, 2010). Validiteten gällande användning av stegräknare anses vara hög. Tidigare
forskningsstudier har använt stegräknare under idrottslektioner där de mätt aktivitetsgraden
hos eleverna, de har lika bra validitet som hos accelerometrar kopplat till vår studie
(Hartwig,.2019).
Den sammansatta enkäten har även pilottestats två gånger. Första pilotstudien gjordes på en
specialidrottsklass där det visade sig att vi behöver gå igenom enkätfrågorna med eleverna,
samt att ändra om och tydliggöra frågorna. Förutom detta framkom det att batterierna i fyra
stegräknare var slut och att vi måste kontrollera att deltagarna inte nollställer eller skakar
stegräknarna under lektionen. Efter detta gjordes det ett nytt pilottest med de korrigeringar vi
tagit med oss från den första pilotstudien, resultatet av detta blev en smidigare process kring
enkätfrågorna och det blev mer tid för själva lektionerna samt att eleverna var mer
införstådda med stegräknarens förhållningsregler. Innan vår första lektion så gick vi även till
laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap på GIH (där stegräknarna lånades) för att just
säkerställa ytterligare en gång att stegräknarna var i sitt fulla bruk vilket de var.

17

5.3.4 Etiska överväganden
De forskningsetiska frågorna har tagits i beaktning vilka är vetenskapsrådets fyra etiska krav,
samtyckeskravet, att alla själva ska få bestämma om de vill medverka. För att säkerställa att
alla elever samtycker till deltagande har de fått en samtyckesblankett som de fått skriva på
och lämna in, i denna blankett framgår det att deltagande är frivilligt och vad studien går ut
på (Se bilaga 1). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna inte ska kunna identifieras av
utomstående. Detta har vi säkerställt genom att koda elevernas namn med siffror i studien.
Informationskravet innebär att deltagarna är informerade av studiens innehåll och syfte, samt
att de är frivilligt att delta, detta ingår i den samtyckesblankett vi skickat ut till deltagarna och
skolan. Nyttjandekravet innebär att materialet endast får användas till den aktuella
forskningen och inte i något annat sammanhang, detta framgår även det i vår
samtyckesblankett som deltagarna har fått ta del av. Under hela processen har det talats
sanning, forskarna har öppet redovisat metoden samt redovisat resultaten när frågan kommit
upp till ytan (Eljertsson,.2012).
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6. Resultat
6.1 Vad motiverar eleverna till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott &
hälsa?
Nedan i figur 1 visas att majoriteten av eleverna drivs utav prestation som praktik, detta
gäller både flickor och pojkar.

Figur 1 – De praktiker elever motiveras utav uppdelat i kön

6.2 Hur många elever är fysiskt aktiva på fritiden?
Nedan ser vi att majoriteten av eleverna är fysiskt aktiva på fritiden.

Figur 2 - Antalet fysiskt aktiva/ inaktiva elever på fritiden
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6.3 Hur många elever är föreningsaktiva på fritiden?
Här ser vi att majoriteten av de elever som är med i studien inte tillhör en idrottsförening på
fritiden.

Figur 3 - Antalet föreningsaktiva / icke föreningsaktiva elever på fritiden

6.4 Hur hög är aktivitetsgraden under lektionen idrott & hälsa samt finns det
skillnader mellan pojkar och flickor?
Eleverna har i genomsnitt tagit 2906 steg vardera, i tabell 1 ser vi varje klass, huvudaktivitet
samt logik. I figur 4 & 5 ser vi medelvärdet på antal steg per lektion & klass fördelat mellan
pojkar och flickor. Flickorna tog 2787 steg ± SD 1066 antal steg/lektion, pojkarna tog 3021
steg ± SD 1080 antal steg/lektion, ingen statistisk skillnad förelåg (p= 0,598) Under nästan
alla lektioner har läraren fokuserat på färdighetsträning förutom på en, där klass fyra spelade
volleybollmatch och räknade poäng vilket gör att läraren ändrade fokus till tävlingsmoment
och prestation.
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Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 4

Lektion 1

Lektion 1

Lektion 1

Lektion 1

Aktivitet - Dans

Aktivitet - Dans

Aktivitet - Basket

Aktivitet - Volleyboll

Logik - Träning

Logik - Träning

Logik - Träning

Logik - Träning

Lektion 2

Lektion 2

Lektion 2

Aktivitet - Dans

Aktivitet - Dans

Aktivitet - Volleyboll

Logik - Träning

Logik - Träning

Logik - Prestation

Lektion 3

Lektion 3

Aktivitet - Dans

Aktivitet - Volleyboll

Logik - Träning

Logik - Träning

Tabell 1 - Klassernas huvudaktivitet samt logik under lektionerna

Figur 4 - medelvärde antal steg per klass & elev/lektion
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Figur 5 - Medelvärde totalt antal steg samt skillnaden pojkar och flickor

6.5 Är det någon skillnad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de
inaktiva eleverna?
I figur 6 kan vi se fördelningen av de fysiskt aktiva och inaktiva eleverna där 54 av dem är
fysiskt aktiva och 27 är fysiskt inaktiva. Gällande kön är 36 av killarna aktiva och nio är
inaktiva. När det kommer till tjejerna är det lika många fysiskt aktiva på fritiden som
inaktiva. De inaktiva eleverna tog 2878 steg ± SD 1067 de aktiva eleverna tog 2921 steg ±
SD 1086, ingen statistisk skillnad förelåg (P=0,722).

Figur 6 - Medelvärde antal steg kopplat till fysiskt aktiv eller fysiskt inaktiv på fritiden samt
skillnader mellan kön kopplat till fysiskt aktiv eller inte
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6.6 Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra
de icke föreningsaktiva eleverna?
Nedan i figur 7 ser vi att de föreningsaktiva eleverna har en tendens att tar fler steg än de icke
föreningsaktiva eleverna, p-värdet 0,073 visar endast en tendens till skillnad mellan
grupperna. De föreningsaktiva eleverna tog 3089 steg ± SD 1008, de icke föreningsaktiva
eleverna tog 2760 steg ± SD 1112.

Figur 7 - Medelvärde på antalet steg kopplat till om eleven är föreningsaktiv eller inte

6.7 Finns det ett samband mellan aktiviteten eleverna motiveras av och
aktivitetsgraden under lektionen?
Resultatet visar i Figur 8 att elever med prestation som praktik tog 2930 steg ± SD 1107,
elever med träning som praktik tog 2804 steg ± SD 892, elever med upplevelse som praktik
tog 3035 steg ± SD 1026, elever med prestation/träning som praktik tog 3555 steg ± SD 405
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och elever med träning/upplevelse som praktik tog 1239 steg ± SD 1068.

Figur 8 – Medelvärde på antal steg kopplat till praktik

7. Diskussion
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever till fysisk
aktivitet samt om denna motivation påverkar aktivitetsgraden under lektionerna i idrott och
hälsa. Detta genom att titta på vad som motiverar eleverna till att vara fysiskt aktiv på
lektionerna i idrott och hälsa, hur många av eleverna som är fysiskt- samt föreningsaktiva på
fritiden, medelvärdet gällande antal steg/lektion per elev, samt eventuella skillnader mellan
de fysiskt aktiva kontra de inaktiva eleverna, och de föreningsaktiva kontra de icke
föreningsaktiva eleverna. Förutom detta titta på eventuella skillnader mellan kön och
undersöka om det finns ett samband mellan det eleven motiveras av kopplat till dennes
aktivitetsgrad på lektionen.
Majoriteten av eleverna motiveras av prestation. Detta gäller framförallt pojkar där 64,5 %
(29) drivs av just prestation men även flickor om än i mindre utsträckning där 39 % (14) är
prestationsinriktade. De föredrar alltså att tävla och visa upp sina förmågor för sig själv och
andra (Engström, 2010). Gällande träning och upplevelse är det snarlika resultat där sju
pojkar respektive nio flickor drivs av träning samt sju pojkar och sju flickor som drivs av
upplevelse. I (Williamsson & toll, 2014) visar resultatet på att majoriteten av eleverna,
mestadels pojkar drivs av prestation i form av bollspel och lagidrotter. Gällande träning drivs
eleverna framförallt av konditionsträning, träning är något de drivs utav näst mest sedan har
vi upplevelse gällande lekar, dans, friluftsliv osv som eleverna drivs av i minst utsträckning.
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Resultatet visar att det är 66,7 % (54) av eleverna som är fysiskt aktiva på fritiden jämfört
med de fysiskt inaktiva på 33,3% (27). När det gäller föreningsaktiva är de 58 % (47) som
inte är medlem i en idrottsförening. Tidigare forskning visar att majoriteten av eleverna är
fysiskt aktiva på fritiden samt 69 % som är medlemmar i en idrottsförening (Nyberg, 2016).
Eleverna tog 2906 steg per lektion vilket är jämförbart med en tidigare studie där snittet låg
på 2021 steg (Brousseau & Burns, 2015).
När det gäller frågan om aktivitetsgraden mellan de fysiskt aktiva och inaktiva eleverna
visade resultatet att det inte finns en signifikant skillnad mellan grupperna, detta till skillnad
mot tidigare forskning som visar på att de fysiskt aktiva eleverna på fritiden tar fler steg än
de inaktiva (Engström, 2004). Lektionerna som observerades utgick väldigt mycket utifrån
träning och instruktion som ledde till avsaknaden av tävlingsmoment, detta kan vara en
förklaring till varför det inte gick att se en signifikant skillnad mellan grupperna. Jämfört
med tidigare studier är det både tävlingsmoment och bollspel utan tävlingsmoment samt spel
i olika sammanhang som fokus och som också i dessa moment lett till hög aktivitetsgrad
samt näst flest antal steg på lektionerna (Brusseau & Burns,.2015). Med fler tävlingsmoment
och en större utsträckning av spelmoment samt prestationsinriktade lektioner så kunde det ha
sett annorlunda ut, med detta sagt kunde de fysiskt aktiva på fritiden haft lättare att motivera
sig och upplevt tillhörighet i högre utsträckning (Engström, 2010). Detta blir synligt i
skillnad på antal steg under de tre volleyboll lektionerna som följdes där den andra lektionen
var prestationsinriktad, med tävlingsmoment i fokus. I tidigare forskning är det just
spelmomenten som leder till näst flest antal steg där eleverna släpps mer fria utifrån vissa
regler (Brousseau & Burns,.2015).
I frågan om de föreningsaktiva eleverna skriver Centrum för idrottsforskning att de har en
högre aktivitetsgrad än de icke föreningsaktiva eleverna (Nyberg, 2016). Detta går också att
utläsa utifrån studiens resultat som visar på tendens till skillnad att dem föreningsaktiva
eleverna tar fler antalet steg än de icke föreningsaktiva, men det går inte att se en signifikant
skillnad mellan grupperna. Detta kan bero på de få antalet deltagare att det finns en tendens
till skillnad mellan grupperna, samt att de föreningsaktiva eleverna har en större
rörelserepertoar och är vana med att lyssna på instruktion. Ytterligare påverkansfaktorer kan
vara att föreningsaktiva elever har lättare att förhålla sig till en ledare och utföra tilldelade
uppgifter. Som föreningsaktiv tillhör du ofta en grupp vilket leder till att du lär dig samverka
med andra, precis som i en klass. Detta kan också vara en påverkansfaktor till att de tar fler
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steg än icke föreningsaktiva, att de har lättare att samarbeta i grupp och tar större plats i
gruppen.
Gällande skillnader mellan könens aktivitetsgrad kom studien fram till att det inte finns några
skillnader mellan tjejer och killar. I antologin de aktiva och inaktiva tas det upp att killar har
en större aktivitetsgrad än tjejer och att de i högre grad når upp till den rekommenderade
fysiska aktiviteten (Nyberg, 2016). Förklaringar till detta kan bero på att fem av nio lektioner
innehöll dans där fokus var på färdighetsträning. Det var endast ett tävlingsmoment under
dessa nio lektioner och i resultatet visar det sig att killar drivs av just tävlingsmomentet och
prestation i större utsträckning än tjejer, detta kan också vara en orsak till att det inte fanns
någon signifikant skillnad mellan grupperna. Det är fler killar än tjejer som är medlemmar i
en idrottsförening vilket också kan vara en förklaring till att killar i större utsträckning drivs
utav prestation och tävlingsmoment då tävling oftast en stor del av att vara medlem i en
idrottsförening (Nyberg, 2016).
I resultatdelen presenteras också antal steg kopplat till den logik eleven drivs utav, de som
tog flest steg drevs utav både prestation och träning samt prestation och upplevelse men då
dessa kombinationer av logiker endast var ämnat totalt åtta elever blir de inte speciellt
tillförlitliga resultat. Den högsta siffran efter dessa två som forskarna anser vara tillförlitlig
var de elever som drevs utav upplevelse, därefter kom prestation. Detta tros bero på
avsaknaden av tävlingsmoment och olika spelformer där eleverna tillåts tävla och aktivera
sig fritt inom vissa ramar utan instruktion från läraren. Detta styrks utav studien Step count
and MVPA compendium for middle school physical education activities där dem tar upp att
de är just spelmomenten och tävling som leder till näst flest antal steg (Brousseau &
Burns,.2015).
De lektioner som observerades innehöll mestadels träning som logik, närmare bestämt åtta av
nio lektioner. Detta antas vara en påverkansfaktor till studiens resultat som inte visade på
några signifikanta skillnader mellan kön, föreningsaktiva kontra icke föreningsaktiva och
fysiskt aktiva och inaktiva elever. Kopplat till (Skolinspektionen, 2018) beskriver dem i sitt
resultat att bollspel fortfarande dominerar undervisningen där nästan 1/3 del av
undervisningen omfattas av detta. Tillsammans med bollspel, idrotter och bollekar omfattar
detta mer än hälften av undervisningen, vilket ofta kopplas till prestation och tävling samt
träning. Både dans och friluftsliv som oftast kopplas till logiken upplevelse har fått ett större
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utrymme i idrott & hälsa, men i relation till prestation och träning är dessa fortfarande
underrepresenterade i lektionsinnehållet.

7.1 Metoddiskussion
Enkätfrågorna var kopierade från Engströms avhandling och de har använts i flertal andra
studier som inspiration med liknande undersökningsområde, därför anses reliabiliteten och
validiteten i denna uppsats borde vara hög.
Vi valde att använda oss utav enkäter samt stegräknare för att besvara studiens
frågeställningar, detta ansågs vara rimligt med tanke på studiens ansats. När det kommer till
standardiseringen anser forskarna att den har hållit god nivå. Studien har haft samma
instruktioner och upplägg med samtliga klasser.
I fråga om validiteten hade studien kunnat utformas tydligare med att gå igenom
enkätfrågornas innebörd med eleverna, detta för att försäkra oss om att eleverna har uppfattat
frågorna korrekt.
Fem av nio lektioner hade dans som huvudaktivitet, enligt (Engström, 2010) definieras detta
som upplevelse utifrån vad de olika praktikerna säger. Under de danslektioner som
observerades sågs det däremot inte att det var upplevelse då lektionerna var väldigt styrda
och hade inget utrymme för kreativitet, inte heller att få testa olika steg till musiken, vara ett
med musiken samt få uppleva vad man känner till musikens takt och rytm. Det fanns inga
diskussioner heller om hur eleverna upplevde dansen, utan det handlade endast om inlärning
av steg oftast utan musik på lärarens villkor. Sen är det alltid en observation som ska göras
och vår uppfattning är att vi hade kunnat fråga eleverna hur de upplevde lektionen samt
försökt sätta på andra glasögon för att inte för tidigt utesluta att det endast var träning som
logik som genomfördes. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att eleverna möjligtvis
motiverats av aktiviteten trots att lektionen utgår från en logik denne inte motiveras av. Med
detta sagt finns fler motivationsfaktorer att undersöka när det gäller fysisk aktivitetsgrad än
Engströms logiker, samtidigt kräver tidsaspekten och undersökningen en avgränsning på vad
vi ska titta på.
Gällande studiens totala bortfall som var 15 stycken tror vi hade kunnat undvikas genom att
vara tydligare med insamlingen av stegräknarna efter lektionens slut, detta för att minska de
stegräknare som nollställdes samt skakades utanför vår uppsyn. Studien hade även kunnat
vara noggrannare med enkätfrågornas innebörd samt sett till så att stegräknarens batterilängd
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skulle hålla hela lektionen ut, där två av bortfallen dessvärre berodde på just batteriet. Totalt
hade studien ett bortfall på 14,4 % (15 elever) inräknat med de elever som inte ville delta
eller dök upp på den praktiska lektionen, alltså externt bortfall. Det interna bortfallet däremot
låg på 2,9 % (tre elever) vilket anses vara lågt och positivt för studiens reliabilitet (Ejlertsson,
2005).
Gällande påståendena kring praktiktillhörighet hade studien endast två missade svar vilket
anses vara lågt och kan klassas som säkra.

7.2 Framtida forskning
För framtida forskning hade de varit intressant att titta på ett fler klasser och skolor för att
kunna jämföra dess olika arbetssätt och om de har en annan syn på vilka logiker som
förespråkas och jobbar efter. Förutom detta hade de också varit intressant att jämföra olika
specialidrottsgymnasium med olika inriktningar som dans, fotboll, handboll, basket, tennis
osv, för att se om de hade funnits en skillnad i aktivitetsgrad samt förhållningssätt till
träningsupplägg och logiker dem jobbar efter. Även att se skillnaden i att jämföra
idrottsklasserna jämfört med specialidrottsklasserna och hur det kan skilja sig i logik och
aktivitetsgrad.

7.3 Slutsats
Eleverna motiveras i störst utsträckning av prestation, framförallt pojkar. Majoriteten av
eleverna i undersökningen är fysiskt aktiva dock är den största skaran av elever icke
medlemmar i en idrottsförening. Det finns ingen skillnad i antal steg mellan de fysiskt aktiva
och inaktiva eleverna på fritiden. Det finns inte heller någonen tendens till skillnad mellan de
föreningsaktiva kontra de icke föreningsaktiva eleverna gällande antal steg.
Sammanfattningsvis visar resultatet utifrån de nio idrottslektioner som undersöktes på att
idrotten i skolan har en ensidig aktivitetsinriktning, i detta fall träning som praktik som var i
fokus i åtta av nio lektioner. Följden av detta blir att tävling, prestation och upplevelse
utesluts.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1 - Samtyckesblankett - Idrotten i skolan, för vem och vilka?
Hej, vi blir två ämneslärare som går gymnasielärarutbildningen vid Gymnastik och
idrottshögskolan som i vår utbildning nu ska skriva en uppsats. Det ämne vi valt att
undersöka handlar om elevers fysiska aktivitet på fritiden och vad dem motiveras av utifrån
upplevelse, prestation och träning kopplat till hur aktiva de är på idrottslektionerna.
Vi vill genom vår studie se elevers aktivitetsgrad på idrottslektionen och om den är beroende
av vilken typ av aktivitet det är samt vilken typ av aktivitet eleven vanligtvis motiveras av.
För att kunna göra denna uppsats behöver vi samla in data med hjälp av enkäter samt
stegräknare och vi undrar därför om ni elever vill medverka i studien. Enkäten kommer att
bestå utav nio enkätfrågor samt fyra bakgrundsfrågor, som handlar om ni är fysisk aktiva på
fritiden samt vad som motiverar er att vara aktiva utifrån upplevelse, prestation, träning.
Denna enkät kommer ta mellan 5–10 minuter att genomföra, enkäten kommer att genomföras
under den första lektionen. Sedan kommer ni att bli tilldelade stegräknare som ska mäta era
steg under lektionens huvudmoment. Efter lektionens slut kommer vi att samla in och skriva
in antal steg ni har tagit under momentet. Vid undersökningen kommer vi att ta hänsyn till
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om
ni skulle vilja så kan ni när som helst avbryta ert deltagande. Efter sista
undersökningstillfället kommer resultaten att anonymiseras. Om ni har några frågor eller
funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information.
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare
för mer information.
Tack på förhand!
Väl mött,
Mattias Hellman

mattias.hellman@student.gih.se

Ermin Klebic

ermin.klebic@student.gih.se

Handledare: Kerstin Hamrin

Kerstin.Hamrin@gih.se
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9.2 Bilaga 2 - Enkäter
Namn:
Stegräknare:
Kön: Man ☐ Kvinna ☐ Hen ☐ Vill inte uppge ☐
Stämmer följande påståenden in på dig? Om ja, hur många gånger i VECKAN utför du
aktiviteten i genomsnitt?
JA/NEJ
Jag är med i en idrottsförening som utövare

☐☐ ggr/veckan…

Jag tränar på gym

☐☐ ggr/veckan…

Jag motionerar på egen hand (t.ex. löpning)

☐☐ ggr/veckan…

Jag idrottar organiserat utanför föreningsidrotten

☐☐ ggr/veckan…

Hur väl instämmer du med följande påståenden i idrottsliga situationer?
Instämmer inte alls - Instämmer helt
Jag blir motiverad av tävlingsmoment

☐-☐-☐-☐-☐

Jag tycker om att få uppleva naturen

☐-☐-☐-☐-☐

Jag tycker om fysiska aktiviteter som inte går ut på att vinna

☐-☐-☐-☐-☐

Jag blir motiverad av att sätta upp egna mål för vad jag vill uppnå ☐-☐-☐-☐-☐
Jag blir motiverad av att få träna min teknik

☐-☐-☐-☐-☐

Jag tycker om att röra mig till musik

☐-☐-☐-☐-☐

Jag motiveras av att få visa upp mina färdigheter

☐-☐-☐-☐-☐

Jag tycker om meditationsliknande övningar

☐-☐-☐-☐-☐

Jag motiveras av möjligheten att förbättra min fysiska hälsa

☐-☐-☐-☐-☐
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9.3 Bilaga 3 – Praktikuppdelning
Praktiktillhörighet (Engström 2010, s. 52-72)
Prestation
● Tävling - Jag blir motiverad av tävlingsmoment.
● Utmaning - Jag blir motiverad av att sätta upp egna mål för vad jag vill uppnå.
● Uttryck - Jag motiveras av att få visa upp mina färdigheter inför andra människor.
Träning
● Fysisk träning - Jag motiveras av möjligheten att förbättra min fysiska hälsa
● Färdighetsträning - Jag blir motiverad av att få träna min teknik.
● Rörelse och koncentration - Jag tycker om meditationsliknande övningar (ex. yoga).
Upplevelse
● Lek och reaktion - Jag tycker om fysiska aktiviteter som inte går ut på att vinna
● Naturmöte - Jag tycker om att få uppleva naturen (Friluftsliv).
● Rörelse till musik - Jag tycker om att röra mig till musik.
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9.4 Bilaga 4 - Observationsschema
Klass:

1

Lektion nr:

1

Lektionsinnehåll & logik:

Dans (Par bugg), fokus på prestation

Lektionens längd:

12:25 - 13:55 = 90 min

Huvuddel:

13:00 - 13:50 = 50 min

Klass:

1

Lektion nr:

2

Lektionsinnehåll & logik:

Dans (Par bugg, salsa), fokus på prestation

Lektionens längd:

12:25 - 13:55 = 90 min

Huvuddel:

12:55 - 13:50 = 55 min

Klass:

1

Lektion nr:

3

Lektionsinnehåll & logik:

Dans (Par bugg, salsa), fokus på prestation

Lektionens längd:

12:25 - 13:55 = 90 min

Huvuddel:

12:55 - 13:50 = 55 min
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Klass:

2

Lektion nr:

1

Lektionsinnehåll & logik:

Dans (Par, bugg & salsa), fokus på prestation

Lektionens längd:

13:55 - 15:25 = 90 min

Huvuddel:

14:20 - 14:20 = 60 min

Klass:

2

Lektion nr:

2

Lektionsinnehåll & logik:

Dans (Par, bugg & salsa), fokus på prestation

Lektionens längd:

13:55 - 15:25 = 90 min

Huvuddel:

14:10 - 14:20 = 70 min

Klass:

3

Lektion nr:

1

Lektionsinnehåll & logik:

Basket, fokus på färdighetsträning

Lektionens längd:

13:55 - 15:25 = 90 min

Huvuddel:

14:20 - 14:20 = 60 min
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Klass:

4

Lektion nr:

1

Lektionsinnehåll & logik:

Volleyboll, fokus på färdighetsträning

Lektionens längd:

12:55 - 13:55 = 60 min

Huvuddel:

13:05 - 13:55 = 50 min

Klass:

4

Lektion nr:

2

Lektionsinnehåll & logik:

Volleyboll, lagspel fokus på tävlingsmoment

Lektionens längd:

11:20 - 12:50 = 90 min

Huvuddel:

13:05 - 13:55 = 55 min

Klass:

4

Lektion nr:

1

Lektionsinnehåll & logik:

Volleyboll, fokus på färdighetsträning

Lektionens längd:

12:55 - 13:55 = 60 min

Huvuddel:

13:05 - 13:55 = 50 min
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9.4 Bilaga 5 - Litteratursökning
Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever till fysisk
aktivitet samt om denna motivation påverkar aktivitetsgraden under lektionerna i idrott
och hälsa.
-

Vad motiverar gymnasieelever till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott och
hälsa?

-

Hur många gymnasieelever är fysiskt aktiva på fritiden?

-

Hur många gymnasieelever är föreningsaktiva på fritiden?

-

Hur hög är aktivitetsgraden hos gymnasieelever under lektionen i idrott & hälsa
samt finns det skillnader mellan kön i aktivitetsgrad på lektionerna??

-

Är det någon skillnad i aktivitetsgrad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de
inaktiva gymnasieeleverna?

-

Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra de icke
föreningsaktiva gymnasieeleverna?

-

Finns det ett samband mellan aktiviteten gymnasieelever motiveras av och
aktivitetsgraden under lektionen?

Vilka sökord har du använt?

Ämnesord och synonymer svenska

Ämnesord och synonymer engelska

Fysisk aktivitet

Physical activity

Fysisk aktivitet i skolan

Physical activity in school

Fysisk inaktivitet

Physical inactivity
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Var och hur har du sökt?

Databaser och andra
källor

Sökkombination

Discovery

Physical activity in high school
Physical inactivity in school
Pedometer activity
Physical activity

Google Scholar

Mesure physical activity
Physical activity boys and girls
Physical activity motivation

Diva
Engströms logiker
Fysisk aktivitet och inaktivitet
Fysisk aktivitet i skolan
Google
Föreningsaktiva
Polarisering
Centrum för idrottsforskning
Habitus
Skolverket, läroplan
Styrdokument
FYSS
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