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Abstract 
Aim and question at issue: The aim of this study is to compare the motivation to participate in the 

course Idrott och hälsa A between students studying vocational and further education preparatory 

programs at upper secondary school.  

 What level of motivation do the students of the two programs have towards participation in the 

course Idrott och hälsa A. 

 What kind of motivational factors are important for students in the two programs concerning 

participation in the course Idrott och hälsa A  

 According to the students of the two programs, what type of motivational factors would 

increase the motivation to participate in the course Idrott och hälsa A.  

Method: A quantitative study has been carried out using a questionnaire. Thirteen randomly chosen 

upper secondary school classes were included in the county of Stockholm, 7 of them in the vocational 

program and 6 of them in the further education preparatory program. The questionnaire was filled out 

by 278 students, 120 in the vocational program and 158 in the higher education preparatory program. 

The response frequency for the study was 92 %. 

Results: The results of this study show that the majority (77%) of all students in the population are 

highly motivated to participate in the course Idrott och hälsa A. The result shows a significant 

difference between the students in the two groups. The students in the higher education preparatory 

program show higher motivation (86%) towards participation in the course Idrott och hälsa A than the 

students in the vocational program (65%). The types of motivational factors are defined as external 

and internal. The students in the higher education preparatory program show higher extent of internal 

and external motivational factors than students in the vocational program. The factors mentioned by 

the students that would have a positive effect on their motivation to participate in the course Idrott och 

hälsa A were highest in the categories activity based (24%) and lesson content (24%).  

 

Conclusion: The conclusion of the study is that the students in both programs have a high level of 

motivation for the course Idrott och hälsa A. The motivation level is significantly higher for the 

students in the higher education preparatory program than for the students in the vocational program, 

this is the case for both internal and external motivational factors. According to the students the kind 

of motivational factors that could increase their motivation are lesson content and activity based 

factors. One of the interesting findings in this study is the strong correlation between the lack of 

motivation towards the subject and the lack of interest in further study. 
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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien har varit att göra en jämförelse mellan elever på 

studie- respektive yrkesförberedande gymnasieprogram i avseende på motivation till deltagande i 

Idrott och hälsa A. 

 Vilken motivationsgrad har eleverna till deltagande i Idrott och hälsa A utifrån 

programinriktning? 

 Vilken typ av motivationsfaktorer motiverar elever på studie- respektive yrkesförberedande 

program till deltagande i Idrott och hälsa A? 

 Vilka motivationsfaktorer anser eleverna själva skulle kunna öka motivationen till 

deltagandet i Idrott och hälsa A?  

 

Metod: Data har samlats in genom en kvantitativ enkätundersökning genomförd på 13 slumpmässigt 

utvalda gymnasieklasser i Stockholms län, sex klasser med en studieförberedande inriktning och sju 

klasser med en yrkesförberedande. Enkäten besvarades av 158 elever som går ett studieförberedande 

program och 120 elever som går ett yrkesförberedande program. Totalt besvarades enkäten av 278 

elever av 301 möjliga, vilket innebar en total svarsfrekvens på 92 procent. 

 
Resultat: Resultatet visar att majoriteten (77 %) av samtliga elever har en hög motivationsgrad till 

Idrott och hälsa A. En signifikant skillnad visades i jämförelse av motivation utifrån studieinriktning. 

Bland elever på studieförberedande program kategoriserades 86 procent som motiverade till Idrott och 

hälsa A vilket kan jämföras med 65 procent av eleverna på yrkesförberedande program. De två 

motivationstyperna definieras som inre och yttre motivation. Eleverna på studieförberedande program 

visade sig ha högre grad av inre och yttre motivation än elever på yrkesförberedande program. De 

faktorer som eleverna mest frekvent nämnde som faktorer de själva anser skulle öka motivationen till 

Idrott och hälsa A tillhörde kategorierna aktivitetsbaserade (24 %) och lektionsupplägg (24 %).  

 

Slutsats: Resultatet visar på en hög motivationsgraden bland eleverna inom de båda 

studieinriktningarna dock har motivationsgraden visat sig vara signifikant högre bland elever på 

studieförberedande program. Likaså har elever på studieförberedande program signifikant högre grad 

av motivation som grundar sig på både inre och yttre faktorer. De faktorer som eleverna själva ansåg 

kunde öka motivationen till Idrott och hälsa A var framförallt faktorer tillhörande kategorin 

aktivitetsbaserat och lektionsinnehåll.  
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Inledning  

‖Motivation handlar om de inre eller yttre krafter som initierar, ger energi åt, styr och 

upprätthåller beteenden‖.
1   

Ovanstående citat har vi valt som inledning på denna studie kring gymnasieelevers motivation 

till deltagande i skolans undervisning i Idrott och hälsa för att visa hur stor betydelse vi anser 

att motivationen har i en människas liv. P. Hassmén (professor i idrott) och N. Hassmén 

(docent i psykologi och lektor i idrott) menar att motivation krävs för att vi skall prestera och 

utföra uppgifter. De ger exempel på allt från att ta sig upp ur sängen till att bestiga berg. 

Vidare menar de att motivation är en grundförutsättning för all mänsklig verksamhet.2  

 

Under vår utbildning till lärare i Idrott och hälsa har allt fler funderingar kring vad som avgör 

att vissa elever väljer att delta respektive inte delta i skolans undervisning i Idrott och hälsa 

växt fram. Utifrån inledande citat skulle det vara möjligt att det är motivationen som avgör 

vilket/vilka val en elev gör. Kan det då vara så att det finns samband mellan elevers 

motivation till deltagande i Idrott och hälsa och val av gymnasieprogram och finns det 

samband mellan de motivationsfaktorer som påverkar deltagandet i ämnet? Dessa tankar 

grundar vi på studier som visar att elevens val av gymnasieinriktning styrs till stor del av 

elevens bakgrund. Barn till föräldrar som är tjänstemän väljer i högre utsträckning 

studieförberedande program och yrkesförberedande program är populärare bland barn till 

föräldrar som tillhör gruppen arbetare.3 Det har även visat sig att individer som är 

högutbildade är mer fysiskt aktiva än lågutbildade individer.4 Är det så att dessa skillnader 

finns redan under gymnasiet och visar sig i avseende på drivkraft till deltagande i Idrott och 

hälsa vars kärna är fysisk aktivitet?5  

 

  

 

                                                           
1 Peter Hassmén, Nathalie Hassmén & Johan Plate, Idrottspsykologi (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 17. 
2 Peter Hassmén, Nathalie Hassmén, Hälsosam motivation: lindrar nedstämdhet och depression (Stockholm: 
SISU idrottsböcker, 2005), s. 215.   
3 Allan Svensson, ‖Består den sociala snedrekryteringen?: Elevernas val av gymnasieprogram hösten 1998‖, 
Pedagogisk Forskning i Sverige (2001:3), s. 165.   
4 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport: Västerbottens hälsoundersökningar (Umeå: Umeå universitet, 2009), s. 256. 
5
 Skolverket <skolverket@skolverket.se>, Kursinformation: Idrott och Hälsa på gymnasiet, 2009-08-13  

<www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=16&skolform=21&id=IDH&extraId=1585
> (Acc. 2009-09-17). 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=16&skolform=21&id=IDH&extraId=1585
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=16&skolform=21&id=IDH&extraId=1585
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1.2 Bakgrund  

Gymnasieskolans utbildning i Idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och 

erfarenheter att de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden …  Ämnet 

syftar dessutom till fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur olika 

faktorer kan påverka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.
6 

I Folkhälsorapport 2009 framkommer det att ungdomstiden är den period i livet då många av 

människans levnadsvanor skapas, vilka ofta ger effekter senare i livet. I rapporten ges 

exempel på olika händelser i livet som t.ex. att man börjar studera eller skaffar sig en egen 

bostad som de anser kan bidra till att levnadsvanorna förändras.7  Utifrån citatet ovan har 

lärare i Idrott och hälsa ett uppdrag att ge eleven de förutsättningar som krävs för att ta ansvar 

för sin egen hälsa och att genom kunskaper och erfarenheter välja att utöva någon form av 

fysisk aktivitet även på sin fritid.8  För att uppnå målet att barn och ungdomar skall utveckla 

en hälsosam och fysiskt aktiv livsstil krävs motivation i samband med undervisningen.9 

Hultgren menar att lärare kan skapa motivation bland elever genom ett engagemang för 

aktiviteten och även förmågan att visa på empati för elevernas tankar kring aktiviteten. Vidare 

menar Hultgren att motivation är en viktig faktor, som kan avgöra huruvida en individ till en 

början provar på och väljer att utöva och delta i en aktivitet eller inte. Hultgren beskriver 

motivation som ett sätt att ange hur väsentlig och prioriterad aktiviteten eller agerandet är för 

individen. En individ som upplever framgång och tro på sin egen förmåga att lyckas upplever 

oftare en större motivation till att fortsätta vara fysiskt aktiv.10 

Knisel, Wossman och Ketelhuts menar att den fysiska aktivitetsnivån bland barn och 

ungdomar har minskat på grund av bl.a. bristande motivation. Vilket i sin tur leder till att barn 

och ungdomars fysiska status försämras.11 Barn och ungdomars motionsvanor har även 

                                                           
6 Skolverket, Kursinformation: Idrott och Hälsa på gymnasiet. 
7 Anton Lager, Marie Berlin, Maria Danielsson & Inger Heimerson, ‖Ungdomars hälsa‖ i Folkhälsorapport 

2009, red. Marie Berlin, Inger Heimerson & Mats Talbäck (Stockholm: Socialstyrelsen), s. 89. 
8 Skolverket, Kursinformation Idrott och Hälsa. 
9 Ang Chen, Catherine D. Ennis, ―Goals, Interests and Learning in Physical education‖, The Journal of 

Educational Reasearch, 97 (2004:6), p. 329f. 
10 Staffan Hultgren, Fysisk aktivitet - Folkhälsa – Beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse 

(Uppsala: Kunskapsföretaget, 2008), s. 78ff. 
11 E. Knisel, S. Opiz, M. Wossmann & K. Ketelhut, ―Sport Motivation and Physical Activity of Students in three 

European Schools‖, International Journal of Physical Education: A Review Publication, 46 (Berlin: Meyer & 
Meyer Sports, 2009), p. 40. 
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studerats av Engström som likaså redovisar att andelen fysiskt aktiva barn och ungdomar har 

minskat mellan åren 1968 och 2001. Bland flickorna var det 2001 drygt 20 procent som 

klassificerades som fysiskt inaktiva vilket är en tredubbling jämfört med 1968. Bland 

pojkarna har andelen fördubblats och 2001 ansågs ca 15 procent vara fysiskt inaktiva.12  

 

1.2.2 Idrott och hälsa väcker blandade känslor 

Skolverket har i en nationell utvärdering (NU-03) bl.a. undersökt elever och lärares 

inställning till olika ämnen i skolan. Utvärderingen visar att ämnet Idrott och hälsa är ett ämne 

som väcker många känslor. Många elever är positivt inställda till ämnet samtidigt som det 

finns en liten andel elever som tycker att ämnet är mindre lustfyllt. Undersökningen visar att 

bland grundskoleelever har inställningen till ämnet ett starkt samband med eget 

idrottsutövande.13 Studien visar att de elever som är fysiskt aktiva på fritiden i större 

utsträckning är aktiva i skolans undervisning i Idrott och hälsa.14 I likhet med den nationella 

utvärderingen visar Engströms studie att det finns ett starkt samband mellan inställning till 

skolans Idrott och hälsa undervisning och fysiska aktivitetsvanor. Engström menar att barn 

och ungdomar som är negativt inställda till ämnet Idrott och hälsa i större utsträckning är; 

fysiskt inaktiva, inte aktiva i någon idrottsförening, har ‖lägre betyg i ämnet Idrott och hälsa‖, 

har en ‖sämre ekonomisk standard‖ samt har få vänner som är idrottsligt aktiva.15 

Chen och Ennis nämner att intresse är en viktig faktor som motiverar studenter och elever till 

viljan att lära sig mer och fortsätta utveckla kunskap.16 I NU-03 framkommer det att drygt 16 

procent av eleverna anger att de har större lust att lära sig mer i ämnet Idrott och hälsa jämfört 

med andra ämnen.17 Vidare visar undersökningen att 15 procent av eleverna inte är 

intresserade av ämnet Idrott och hälsa. Lärare i Idrott och hälsa har fått frågor kring hur 

många av eleverna som de upplever är motiverade till ämnet de undervisar i och resultatet 

visar att drygt 40 procent av lärarna har angett att de upplever att alla eller nästan alla elever 

                                                           
12 Lars-Magnus Engström, ‖Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring‖, Svensk Idrottsforskning (2004:4), s. 
12. 
13 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) (Stockholm: Skolverket, 2004), s. 76f. 
14 Ibid., s. 73. 
15 Engström, 2004, s. 13f. 
16 Chen, s. 333. 
17 Skolverket, Idrott och Hälsa: Ämnesrapport till rapport 253 (NU-03) (Stockholm: Skolverket, 2005) s. 78.  
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är motiverade till ämnet, en något större andel av lärarna har angett att fler än hälften av 

eleverna är motiverade till ämnet.18  

Skolledare som är verksamma på gymnasiet upplever en större problematik med frånvaro från 

undervisning i Idrott och hälsa A jämfört med kollegorna från grundskolan. Bland skolledarna 

på gymnasiet är det 63 procent som menar att det finns ett problem med att elever väljer att 

inte delta i skolans undervisning i Idrott och hälsa. Detta kan jämföras med att det bland 

skolledarna på grundskolas senare år är 15 procent som anger att frånvaro från Idrott och 

hälsa är ett problem.19 Problematiken med att många elever på gymnasiet är frånvarande från 

undervisningen i Idrott och hälsa styrks i studien även av lärare.20 I gruppen lärare på 

gymnasiet anser 36 procent av de tillfrågade att frånvaro är ett problem i hög eller mycket hög 

grad. Studien visar även att 13 procent av eleverna på gymnasiet har angett att de instämmer 

helt eller instämmer nästan på påståendet: ‖Jag är ofta borta från lektionerna i ämnet‖.
21 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det varje vecka finns en andel elever som inte deltar i 

skolans undervisning i Idrott och hälsa på gymnasiet. Detta trots att Idrott och hälsa A är ett 

kärnämne, en gemensam kurs, som alla elever på alla gymnasieprogram läser.22   

En pilotstudie genomförd på en förortsskola i Stockholms län i avseende att undersöka elevers 

(på ett av skolans yrkesförberedande program) inställning till Idrott och hälsa visar på en 

generellt positiv inställning till ämnet.23 Många av eleverna anser att de har fått kunskaper 

kring vikten av fysisk aktivitet både i dagsläget och för framtiden, livet som helhet och med 

fokus på kommande yrkeskarriär, vilket innebär mycket tunga lyft och belastningar på 

kroppen. Eleverna menar dock att det finns förbättringsmöjligheter inom ämnet Idrott och 

hälsa; Trevliga och fräscha omklädningsrum, ett större inflytande över innehåll och 

lektionsutformning, bättre kommunikation lärare och elever emellan. Eleverna fick jämföra 

grundskolans och gymnasieskolans undervisning i Idrott och hälsa och resultatet visade 

tydligt att de upplevde grundskolans undervisning som mer stimulerande. Generellt upplevde 
                                                           
18 Skolverket, 2005, s. 84. 
19 Charli Eriksson, Kjell Gustavsson, Therese Johansson, Jan Mustell, Mikael Quennerstedt, Karin Rudsberg, 
Marie Sundberg & Lena Svenssons, Skolämnet Idrott och Hälsa i Sveriges skolor: En utvärdering av läget 

hösten 2002 (Örebro: Örebro Universitet, 2003), s. 14. 
20 Ibid., s. 3. 
21 Ibid., s. 24. 
22 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Gymnasial utbildning: Kärnämneskurser, 2009-08-13 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=15&skolform=21&id=1585&extraId
=0> (Acc. 2009-09-23). 
23 Joakim Ajger, Idrott och Hälsa på ett yrkesförberedande gymnasium ”ur elevens perspektiv”- en pilotstudie 

Fredrika Bremers fordonsprogram, Gymnastik- och Idrottshögskolan Examensarbete (29:2008). 
 

mailto:skolverket@skolverket.se
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=15&skolform=21&id=1585&extraId=0
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=15&skolform=21&id=1585&extraId=0
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eleverna att det var en större innehållsvariation, mer kompetenta lärare och tydligare mål, det 

var mer praktiska moment gentemot teoretiska moment.24 

 

1.2.3 Bakgrundsfaktorer påverkar elevers gymnasieval och människans 

fysiska aktivitetsvanor 

Fördelningen av andelen elever på studie- respektive yrkesförberedande program är relativt 

jämn.25 Svenssons studie Består den sociala snedrekryteringen? - Elevernas val av 

gymnasieprogram hösten 1998 visar på vilket sätt elevernas bakgrund påvekrar 

gymnasieprogramvalet.26 Resultatet visar att elever med föräldrar som har yrken i form av 

högre tjänstemän eller större företagare i större utsträckning väljer det naturvetenskapliga 

programmet. Gruppen elever vars föräldrar tillhör yrkeskategorin övriga tjänstemän och 

företagare föredrar helst att gå ett samhällsvetenskapligt program. Dessa två 

gymnasieprogram är de som främst förbereder eleverna på fortsatta studier. De elever som är 

överrepresenterade på de yrkesförberedande programmen har i mycket större utsträckning 

föräldrar som tillhör gruppen arbetare.27 Det är inte enbart elevens gymnasieval som påverkas 

av bakgrundsfaktorer. Engström visar i en studie att den sociala bakgrunden har betydelse för 

människans fysiska aktivitetsvanor, människor med högre utbildning och ungdomar med 

högutbildade föräldrar rör sig mer än lågutbildade individer och ungdomar till lågutbildade 

föräldrar.28 

 

Utbildning och social status har även ett samband med vuxna människors motionsvanor vilket 

visas i studien Who is physically active? Cultural capital and sports participation from 

adolescence to middle age – a 38 year follow-up study.
29

 Studien visar att faktorer som 

påverkar om en individ är aktiv högre upp i medelåldern är högre social position, högre 

utbildning, högre betyg i skolan och specifikt idrottsämnet samt har en bred erfarenhet av 

idrottsaktiviteter under ungdomsåren.30   

                                                           
24 Ajger, s. 17. 
25 Skolverket <skolverket@skolverket.se>, Fler gymnasieelever och gymnasieskolor än någonsin, 
<www.skolverket.se/sb/d/1763/a/14931> 2009-02-20, (Acc. 2009-09-21). 
26 Svensson, s. 161f. 
27 Ibid., s. 164ff. 
28 Lars Magnus Engström, Fysisk aktivitet under ungdomsåren (Diss. Stockholm: Liber, 1978), s. 21f. 
29 Lars-Magnus Engström, ―Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence 
to middle age—a 38-year follow-up study‖, Physical Education and Sport Pedagogy, 13 (2008:4). 
30 Ibid. p. 319f. 

mailto:skolverket@skolverket.se
http://www.skolverket.se/sb/d/1763/a/14931
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I likhet med Engströms studier visar Socialstyrelsens rapport Folkhälsorapport: Västerbottens 

hälsoundersökningar att utbildningsnivå påverkar individers fysiska aktivitetsvanor.31 

Folkhälsorapport: Västerbottens hälsoundersökningar visar på skillnader mellan 

högutbildades och lågutbildades fysiska aktivitet på fritiden. Stillasittande fritid visade sig ha 

blivit mindre vanligt bland högre tjänstemän. Bland gruppen arbetare har det inte skett någon 

förändring de senaste 15 åren. Gruppen med lägre tjänstemän visade sig ha en mer 

stillasittande fritid än för 15 år sedan. I studien framkom skillnader mellan kön och 

yrkesgrupp i avseende på inaktivitet på fritiden. Studien visar att åren 2004-2005 var en 

stillasittande fritid tre gånger vanligare bland manliga arbetare (14 %) än bland manliga högre 

tjänstemän (5 %). Bland kvinnor var det dubbelt så vanligt att gruppen arbetare hade en 

stillasittande fritid jämfört med gruppen högre tjänstemän (8 % respektive 4 %). I rapporten 

Västerbottens hälsoundersökningar framkom även skillnader i fysisk inaktivitet på fritiden 

(tar aldrig en promenad, cykeltur eller motionspass på fritiden och går eller cyklar mindre än 

två kilometer till arbetet) bland olika utbildningsgrupper, främst bland män. Det visade sig 

finnas ett samband mellan fysisk inaktivitet och utbildningsnivå på kvinnor och män i 

åldrarna 40 till 60 år mellan åren 1990 och 2007. Utbildningsnivån var indelad i tre grupper; 

grundskolan, gymnasiet och studier på högskolan eller universitet.  Kortare utbildning visade 

på högre fysisk inaktivitet på fritiden och längre utbildning visade på sambandet mellan hög 

fysisk aktivitet på fritiden. Med hög fysisk aktivitet menar författarna att individen genomför 

motionspass i träningskläder minst 2-3 ggr/vecka eller går eller cyklar mer än 5 km till 

arbetet.  Den fysiska aktiviteten på fritiden visade sig alltså vara högre ju längre utbildning 

individen hade.32 I MONICA- studien som är en del av Folkhälsorapport från Västerbottens 

hälsoundersökningar (studien som presenterats ovan) visas däremot att det inte skett någon 

större förändring beträffande fysisk aktivitetsnivå på fritiden (aktiviteter på lätt eller måttlig 

intensitet minst två gånger i veckan) mellan åren 1990 och 1999, både för kvinnor och män i 

åldern 25-64 år.33  

 

                                                           
31 Socialstyrelsen. 
32 Socialstyrelsen, s. 255ff.  
33 B Lindahl, B Stegmayr, I Johansson, L Weinehall & G Hallmans, ―Trends in lifestyle 1986–99 in a 25-to 64-
year-old population of the Northern Sweden MONICA project‖, Scand J Public Health  (2003), p. 32f. 
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1.2.4 Sammanfattning av bakgrund  

Vi uppfattar att skolans uppdrag och mål med kursen Idrott och hälsa A är att ge eleverna 

erfarenhet och kunskap till att själva utöva fysisk aktivitet. Då det har visat sig att många 

gymnasieelever (13 %) inte deltar i undervisningen i Idrott och hälsa A finns det enligt oss en 

risk att de inte väljer att utöva fysisk aktivitet på fritiden. Detta påstående grundar sig på att 

människans vanor skapas i ungdomsåren och att det finns starka samband mellan elevens 

inställning till ämnet och fysiska aktivitetsvanor. Motivation anses vara en viktig faktor för att 

göra medvetna val som att exempelvis utöva fysisk aktivitet. Med avseende på att dagens 

ungdomars fysiska aktivitetsvanor har förändrats till en mer inaktiv livsstil och att det kan 

bero på bristande motivation menar vi att det känns väldigt angeläget att skolan tar sitt ansvar 

att utföra sitt uppdrag i avseende att ge elever förutsättningar att vilja och kunna utöva fysisk 

aktivitet. Då det även visat sig att den sociala bakgrunden i form av utbildningsnivå och 

utbildningslängd påverkar individens fysiska aktivitetsvanor och val av gymnasieutbildning 

anses vi att det är relevant att undersöka om det finns ett samband/skillnad mellan motivation 

till ämnet Idrott och hälsa A redan under gymnasiet beroende på programval.   

Som blivande lärare i Idrott och hälsa kan vi inte låta bli att ställa oss frågor kring vad som 

påverkar elevers motivation till ämnet Idrott och hälsa och vad som skulle kunna öka elevers 

motivationsgrad till undervisning i ämnet. En ökad motivation till ämnet tror vi i sin tur skulle 

kunna leda till ett större lärande och ett intresse för fysisk aktivitet och hälsa. 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Följande begrepp används frekvent i denna studie och anses därför relevanta att definiera. 

 

Motivation 

Enligt Nationalencyklopedin definieras motivation som en ‖sammanfattande psykologisk 

term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende‖.34  

 

Studieförberedande gymnasieprogram 

Till de studieförberedande gymnasieprogrammen räknas enligt Skolverket främst 

Samhällsvetenskaps- Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet.35  

 

Yrkesförberedande gymnasieprogram 

Yrkesförberedande program är enligt Skolverket gymnasieprogram som förbereder eleverna 

att gå ut gymnasiet med en yrkestitel. Exempel på yrkesförberedande program är: Fordons-, 

El-, Bygg-, Hantverks-, Omvårdnads-, Industri- och Livsmedelsprogrammet. Elever på dessa 

program ges likt elever på studieförberedande program möjlighet att läsa vidare.36   

 

Högutbildad/Lågutbildad 

Med högutbildad menar vi i studien en individ som har eftergymnasial utbildning. Med 

lågutbildad menar vi en individ som saknar eftergymnasiala studier.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34Nationalencyklopedin, Motivation <www.mx.ihs.se:2087/lang/motivation> (Acc. 2009-09-11).  
35 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Vad är gymnasieskola?, 2009-03-29 
<http://www.skolverket.se/sb/d/786>  (Acc. 2009-09-21). 
36 Ibid. 

http://www.mx.ihs.se:2087/lang/motivation
mailto:skolverket@skolverket.se
http://www.skolverket.se/sb/d/786
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1.4 Teoretisk modell 

Den teoretiska modellen Hierarchical Model of Instrinsic and Extrinsic Motivation som 

beskrivs nedan är relevant för denna studie med avseende på att vi undersöker vilken typ av 

motivationsfaktorer som förekommer bland olika elevgrupper.37 I detta avseende är de tre 

centrala begreppen inre, yttre och amotivation viktiga utgångspunkter för vår analys och att 

koppla vårt resultat till.  

1.4.1 Vallerands motivationsmodell 

Som teoretisk utgångspunk har vi valt att utgå ifrån Vallerands social- psykoligoska 

motivationsmodell. Robert Vallerand utformade modellen Hierarchical Model of Instrinsic 

and Extrinsic Motivation då han ägnat stor del av sin forskning med fokus på inre, yttre och 

amotivation som betraktas som tre centrala motivationstyper.38 Dessa motivationstyper kan i 

sig delas in i olika grupper som kommer att presenteras i texten nedan.   

Inre motivation grundar sig i handlingar som resulterar i glädje och positiva känslor där 

aktiviteten är självvald.39 Vallerand har delat in inre motivation i följande grupper; Instrinsic 

motivation to know: Man engagerar sig i en aktivitet för tillfredställelsens skull av de nya man 

lär sig. Instrinsic motivation towards accomplishment: Man blir tillfredställd av att själv 

överträffa sig genom eget arbete och de man lär sig av själva processen i det egna arbetet. 

Instrinsic motivation to experience stimulation: Den tillfredställelse och positiva känslor man 

får genom utförandet av en viss aktivitet.40 

Yttre motivation innebär att man eftersträvar en belöning i slutändan i form av social status, 

materiella ting eller att man vill undvika en negativ konsekvens genom att exempelvis inte 

genomföra en uppgift. Motivationen grundar sig då inte i själva aktiviteten vilket kan göra att 

individen kan ha negativa känslor inför själva uppgiften och genomförandet.41 Den yttre 

motivationen är även indelad i olika grupper som beskriver yttre motivation närmare. Yttre 

reglering – External regulation, där motivationen styrs av en belöning som själva aktiviteten 

ger, t.ex. en lagspelare som tränar hårt för att få komma med i ett lag. Introjicerad reglering – 

introjected regulation, där trycket från omgivning påverkar ens val att delta i en aktivitet i 

                                                           
37 Robert J Vallerand,‖Toward a Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation‖, in Advences in 

Exprimental Social Psychology, 29, red. Mark P Zanna (USA: Academic press, 1997). 
38 Vallerand, p. 273. 
39 Ibid,. p. 278. 
40 Ibid,. p. 280. 
41 Ibid,. p. 279. 
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form av värderingar och inställning och där ens eget samvete får betydelse för valet av att 

delta eller inte. Identifierad reglering – Identified reguation, då beteendet är självvalt för att 

individen ser en vikt i själva aktiviteten som att t.ex. själv utvecklas inom ett visst område. 

Slutligen har vi även integrerad reglering då valet av aktivitet står sig naturligt för individen 

och man väljer medvetet bort aktiviteter för att enbart fokusera på en viss aktivitet. 42 

Amotivation innebär att individen inte ser någon mening eller tillfredställelse alls med 

aktiviteten och då avsaknaden av motivation är total. Amotivation kan uppstå då individen inte 

tycker sig ha förmåga eller kompetens att klara av en uppgift eller att uppgiften känns för 

krävande och framkallar känslor av hjälplöshet.43 

Modellen är uppdelad i följande beståndsdelar: De tre centrala motivationstyperna, den 

globala - kontextuella- och situationella nivån. Vilka visar hur motivation framställs, 

relationen mellan motivationen i de olika nivåerna, de olika sätt motivation ger uttryck för.44 

Den globala nivån handlar om samspelet med omgivningen, individens levnadsmiljö och hur 

attityder och värderingar kan påverka individen motivation gentemot en aktivitet. Den 

kontextuella nivån visar på hur motivationen för ett visst ämne eller område påverkas av 

faktorer som lärare eller ledare och av deras ledarstilar eller pedagogik, grupper och vilket 

arbetsklimat som råder i gruppen. Den situationsspecifika nivån åskådliggör hur den för 

stunden upplevda motivationen till en aktivitet lätt kan påverkas av sociala faktorer, 

belöningar och kan även förändras över tid.45  

De tre ovan nämnda specifika nivåerna dvs. den globala, den kontextuella och den 

situationella nivån är relevanta då vi tittar på vilka faktorer som kan både bidra till och öka 

graden motivation hos en elev.  

 

 

 

 

                                                           
42 Vallerand, p. 281. 
43 Ibid., p. 279. 
44 Ibid,. p. 274. 
45 Ibid,. p. 288-294. 
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1.5 Existerande forskning 

Den forskning som presenteras i denna studie behandlar till en början olika typer av 

motivation och dess inverkan på människan för att sedan beskriva skolans och ämnet Idrott 

och hälsas roll i motivationsarbetet kring utvecklandet av fysiska aktivitetsvanor. Slutligen 

presenteras en jämförelse mellan elever på studie – och yrkesförberedande program i olika 

avseenden som vi anser är av värde för studien.  

 

1.5.1 Motivationens betydelse för individen i avseende på fysisk aktivitet 

och undervisning i Idrott och hälsa. 

Vallerand och Bisonnette menar att motivation är ett område som har studerats av flera 

forskare och utifrån olika perspektiv.46 De menar även att motivation är ett område som är 

väldigt komplext.47  Betydelsen av inre, yttre och amotivation i avseende att förutsäga 

framtida beteende och handlande har studerats i studien Intrinsic, Extrinsic, and 

Amotivational Styles as Predictors of Behavior: A Prospective Study. Vallerand och 

Bisonnette menar att en högre grad av inre motivation och yttre motivation i form av 

självbestämmande i större utsträckning leder till vidmakthållande av ett beteende eller 

handlande samtidigt som studien visar att amotivation har motsatt effekt.48 Denna slutsats 

grundade sig på ett resultat som visade att elever med hög inre motivation till den 

obligatoriska kurs som deltagarna medverkade i större utsträckning slutförde kursen jämfört 

med de elever som var amotiverade till kursen.49 Betydelsen av yttre motivation som 

redovisas i studien är tvetydig. Det berodde på vilken/vilka undergrupp- er av yttre motivation 

som verkade på eleverna. Självbestämmande (integration och identification) var den 

undergrupp av yttre motivation som visade sig leda till ett fortsatt handlande.50 Deci, Koestner 

och Ryan menar att yttre motivationsfaktorer i form av belöningar, vilket är vanligt 

förekommande i skolans värld, kan verka hämmande för individens utveckling av inre 

motivation. Belöningar används med avsikten att öka elevens motivation till lärande.51 

Författarna har kommit fram till att det är viktigare att fokusera på att skapa förutsättningar 
                                                           
46 Robert J. Vallerand, Robert Bisonnette, ―Intrinsic, Extrinsic, and Amotivational Styles as Predictors of   
Behavior: A Prospective Study‖, Journal of Personality (1992), p. 600. 
47 Ibid., p. 615. 
48 Ibid., p. 612f. 
49 Ibid., p. 599. 
50 Ibid. s. 613. 
51 Edward L. Deci, Richard Koestner & Richard M. Ryan, ―Extrinsic Rewards and Intrinsic Motivation in 

Education: Reconsidered Once Again‖, Review of Educational Research, 71 (2001:1), p. 1. 
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för eleverna att utveckla en inre motivation till lärande och till ämnet än att i tid och otid 

använda sig av yttre belöningar. Förutsättningar som författarna menar har positiva effekter på 

inre motivation är; en undervisning som utgår från eleverna, ett användande att aktiviteter och 

moment som framkallar ett intresse och en upplevelse av givande undervisning, 

valmöjligheter för eleverna och optimalt utmanande undervisningsnivå. En inre motivation 

hos eleven leder ofta till ett kreativt engagemang och en större förståelse för aktiviteten och 

ämnet.52  

Skolans betydelse för utvecklandet av goda motionsvanor styrks i flera studier.53 Londsale, 

Sabiston, Raedeke, Ha och Sum nämner att skolans idrottsundervisning har en viktig roll i att 

motivera eleverna till en fysisk aktiv livssil.54 Likaså Weiss menar att skolan har stora 

möjligheter att påverka barns och ungdomars fysiska aktivitetsvanor.55 Chen och Ennis menar 

att en ökning av elevers motivation till ämnet genom olika motivationsstrategier skall leda till 

att elever utvecklar ett intresse för en fysiskt aktiv livsstil.56 Knisel, Wossman och Ketelhut 

hävdar att skolan har goda möjligheter att påverka elevers fysiska aktivitetsvanor. De anser 

även att skolan skulle kunna bidra ännu mer genom att möta elevernas specifika intressen och 

inte alltid hålla fast vid det traditionella upplägget och de traditionella sporterna. Knisel, 

Wossman och Ketelhut menar även att motivationen till att utöva fysisk aktivitet i ett längre 

perspektiv skulle öka om utbudet av tilltalande aktiviteter som finns i närområdet ökade och 

integrerades mer i skolan.57  

Faktorer som skulle kunna påverka elevers motivation till ämnet redovisas även i en grekisk 

studie. Hassandra, Goudas och Chroni har undersökt olika faktorer som kan bidra till en ökad 

inre motivation. Resultatet visar att både social miljö och individuella skillnader påverkade 

elevernas inre motivation till deltagande i idrottsundervisningen. Författarna har även kartlagt 

fyra olika faktorer som påverkar individuella skillnader gällande inre motivation till 

idrottsundervisningen. Dessa fyra är; kompetens, självständighet, prestation och mål samt 

förståelse för meningen med lektionen (meningsfullhet). De faktorer som visade sig ha 

                                                           
52 Deci., p. 15. 
53 Knisel, p. 50; MR Weiss, ―Motivating Kids in Physical Activity‖, President’s Council on Physical Fitness and 

Sports Research Digest (2000, Sept), p. 3-4; Chris Lonsdale, Catherine M. Sabiston, Thomas D. Raedeke, Amy 
S.C. Ha & Raymond K.W. Sum, ―Self-determined motivation and students' physical activity during structured 
physical education lessons and free choice periods‖, Preventive Medicine 48 (2009), p. 71f.  
54 Lonsdale, p. 71f.  
55 Weiss, p. 3ff. 
56 Chen, p. 329. 
57 Knisel, p. 50. 
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influenser på social miljö var klimatet, lärarstil, lektionens innehåll och moraliskt stöd från 

någon vuxen.58 Betydelsen av den sociala miljöns inverkan på motivationen framkommer 

även i artikeln The Fun Factor in Physical Education vars författare hade som syfte att 

undersöka elevers och lärares syn på vad som menas med ‖roligt‖ i Idrott och hälsa.59 Resultat 

visar att elever anser att läraren har en väldigt betydande roll för om Idrottsämnet i skolan 

upplevs som positivt, roligt och motiverande. Samtidigt menar de att läraren också kan bidra 

till att ta bort glädjen i undervisningen.60 Flera av eleverna ger exempel på hur viktiga 

klasskamraterna är för om det känns lustfyllt att delta i idrottsundervisningen. De menar att 

det är ett bra tillfälle att umgås med sina klasskamrater. Det framkommer även att 

deltagargruppen som helhet angav att elevens personliga färdigheter är av stor betydelse för 

vad som upplevs lustfyllt eller mindre lustfyllt. Lärarna anger även att de anser att nivån på 

uppgiften/övningen har betydelse för elevens upplevelse av ämnet. Studien har även 

undersökt tävlingsmoment i förhållande till upplevelse av glädje i Idrott och hälsa vilket inte 

visar på en enad bild av huruvida eleverna upplever tävling i Idrott och hälsa som något 

‖roligt‖.
61 I likhet med Weiss, Hassandra, Goudas och Chroni har Lonsdale, Sabiston och 

Raedeke studerat faktorer som påverkar elevers motivation idrottsämnet.  De sist nämnda har 

jämfört elevers motivation till idrottsämnet under en egenvald lektion och en lärarledd lektion. 

Studien visar att användandet av self-determination (självbestämmande) motivation ökar 

elevernas motivation till ämnet vilket Londsale m.fl. i sin tur menar leder till ett utvecklande 

av fysiska aktivitetsvanor.62   

 

1.5.2 Jämförelser mellan elever på studie- och yrkesförberedande 

program 

Enligt studien Gymnasieskola för alla… andra: en studie om marginalisering och utslagning i 

gymnasieskolan gjord på uppdrag av Skolverket visar resultatet på att elever och lärare anser att 

olika gymnasieprogram innebär olika status. Elever på studieförberedande program ses ofta 

som ambitiösa och programmen anses oftare vara ‖mer värda‖ än många yrkesförberedande 

                                                           
58 Maria Hassandra, Marios Goudas & Stiliani Chroni, ―Examining factors associated with intrinsic motivation 

in physical education: a qualitative approach‖, Psychology of Sport and Exercise, 4 (2003), p. 211-213. 
59 Alex C. Garn, Donetta J. Cothran ―The Fun Factor in Physical Education ―Journal of Teaching in Physical 

Education, 25 (2006:3) p. 285. 
60 Garn, p. 289 
61 Ibid., p. 291ff. 
62 Lonsdale, p. 71f.  
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program.63 Elevers ambition är något som även redovisas i avhandlingen Motivation och 

inlärning ur genusperspektiv- En studie av gymnasieelever på teoretiska linjer/program. 

Jakobsson tar likt Hellsten och Pérez Prieto upp att det inom studieförberedande program 

förväntas en viss ambitionsnivå hos eleverna. Jakobsson menar dock att skälen till 

ambitionerna och studiemotivationen kan skilja sig åt. Majoriteten från en 

samhällsvetenskaplig klass (år 3) visade sig vilja vara duktiga i skolan men att ambitionen 

oftast är kopplad till ett sammanhang där både läraren och intresset för ämnet spelar roll.64 

Vidare menar Hellsten och Pérez Prieto att den undervärdering och låga status som ett program 

kan tilldelas leder till sämre skolprestationer och lägre medelbetyg, även omvänt förhållande 

råder: elever på ‖högstatusprogram‖ presterar bättre p.g.a. att de tilldelats en hög status.65 

Samtidigt visar studien att intagningspoängen är högre på studieförberedande program än på 

yrkesförberedande program och att det kanske redan där finnas skillnader mellan elevernas 

intresse för prestation och förkunskaper inom många ämnen. Även i karaktärsämnena är 

medelbetyget högre på studieförberedande program än vid yrkesförberedande program.66 För 

ämnet Idrott och hälsa A visar studien på att en större andel elever på de yrkesförberedande 

programmen har fått betyget icke godkänt i Idrott och hälsa A jämfört med andelen elever på 

de studieförberedande programmen.67 Jakobsson skildrar inre och yttre prestationsmotiv och 

uppger att bland de duktigaste eleverna var prestationen oftare kopplad till inre 

prestationsmotiv, som viljan att göra sitt bästa utifrån sina egna krav och mål. Vanligt 

förekommande var även yttre prestationsmotiv där eleverna uppgav att deras ambitioner och 

motivation till deras prestationer bl.a. grundade sig i att skapa möjligheter till att komma in på 

önskvärda utbildningar efter gymnasiet samt för att få möjlighet till bra jobb.68 

 

En ytterligare jämförelse som gjorts utifrån studieinriktning är skillnaden i fysisk status. I 

avhandlingen Young today – adult tomorrow!: studies on physical status, physical activity, 

attitudes, and self-perception in children and adolscents genomförd av Sollerhed har fysisk 

status och fysisk aktivitetsnivå studerats på 301 elever fördelade på praktiska och teoretiska 

                                                           
63 Jan Olof Hellsten, Héctor Pérez Prieto, Gymnasieskola för alla… andra: en studie om marginalisering och 

utslagning i gymnasieskolan (Stockholm: Skolverket, 1998) s. 40f.  
64 Ann-Katrin Jakobsson, Motivation och inlärning ur genusperspektiv- En studie av gymnasieelever på 

teoretiska linjer/program (Diss: Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2000) s. 140.  
65 Hellsten, s. 45. 
66 Ibid., s. 43. 
67 Ibid., s. 54. 
68 Jakobsson, s. 141. 
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gymnasieprogram med framtiden i åtanke undersökts.69 Studien visar att de elever som 

studerar på ett teoretiskt program har bättre fysisk status med avseende på bl.a. kondition, 

styrka och balans jämfört med elever på praktiska gymnasieprogram. Studien redovisar 

korrelationer mellan den fysiska kapaciteten och attityd till hur mycket tid de tycker att Idrott 

och hälsa bör ha i skolan. Elever med högst fysisk kapacitet ansåg att det skulle vara mer tid 

till Idrott och hälsa i skolan medan de elever som hade lägst fysisk kapacitet ansåg att ämnet 

redan fick för mycket tid av skolans undervisning.70 Sollerheds slutsats är att de elever som 

går ett praktiskt gymnasieprogram, vilket ofta leder till ett yrke som innebär fysisk belastning 

och en ökad risk för arbetsrelaterade skador är de elever som har sämst fysisk kapacitet 

jämfört med elever som går ett teoretiskt gymnasieprogram.71  

 

1.5.3 Sammanfattning av existerande forskning  

Sammanfattningsvis är det möjligt att från tidigare studier urskilja att en hög inre motivation 

och vissa former av yttre motivation oftare leder till ett vidmakthållande av en aktivitet eller 

handlande. Det har även visat sig att belöningar som en yttre form av motivation kan verka 

hämmande på utvecklandet av individens inre motivation för en aktivitet. Skolan är en arena 

som ofta använder sig av belöningar i avseende att öka elevers motivation till skolarbete och 

lärande. Skolan är en viktig aktör för att genom undervisningen i Idrott och hälsa utveckla 

motivation till fysisk aktivitet. Ur ett skolperspektiv har alltifrån skolans idrottsliga resurser 

och traditioner till lärarens insats vad gäller lektionsupplägg, självbestämmande samt elevens 

egen upplevelse av en aktivitet påverkan på motivationen. Även sociala aspekter och 

elevernas färdigheter har betydelse för motivationen.   

Vad gäller gymnasieelevers förhållande till ämnet Idrott och hälsa visar tidigare forskning att 

det finns skillnader i fråga om studieresultatet beroende på gymnasieprogram. 

Yrkesförberedande program visade sig ha sämre betyg i ämnet Idrott och hälsa än de 

studieförberedande program som generellt visade på en högre ambitionsnivå då det gällde 

samtliga ämnen i skolan. Både inre och yttre motivationsfaktorer verkade spela in då många 

elever vill göra sitt bästa och lära sig medan betyg och framtida utbildning och jobb också var 

betydande för motivationen. Elever på studieförberedande program visade sig även ha en 

                                                           
69 Ann-Christin Sollerhed, Young today – adult tomorrow!: Studies on physical status, physical activity, 

attitudes, and self-perception in children and adolscents (Diss. Malmö: Lund universitet, 2006), s. 58. 
70 Sollerhed., s. 41. 
71 Ibid., s. 59. 
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bättre fysisk status än elever på yrkesförberedande program. Då ambitionsnivå och fysisk 

status verkar skilja sig redan under gymnasiet mellan programinriktningar är det även 

intressant för oss att undersöka huruvida motivationen till deltagande i kursen Idrott och hälsa 

A skiljer sig mellan programinriktningar samt vilken typ av motivation som verkar på 

eleverna och vad som skulle kunna öka motivationsgraden.  
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1.6 Syfte och frågeställningar 

1.6.1 Hypotes 

Vår hypotes är att elever på studieförberedande program har en högre grad av motivation till 

deltagande i kursen Idrott och hälsa A än elever på yrkesförberedande program och att både 

de yttre och inre motivationsfaktorerna påverkar eleverna på studieförberedande program i 

olika grad. 

1.6.2 Syfte 

Syftet med studien är att göra en jämförelse mellan elever på studie- respektive 

yrkesförberedande gymnasieprogram med avseende på motivation till deltagande i Idrott och 

hälsa A. 

1.6.3 Frågeställningar 

 Vilken motivationsgrad har eleverna till deltagande i Idrott och hälsa A utifrån 

programinriktning? 

 

 Vilken typ av motivationsfaktorer motiverar elever på studie- respektive yrkesförberedande 

program till deltagande i Idrott och hälsa A? 

 

 Vilka motivationsfaktorer anser eleverna själva skulle kunna öka motivationen till 

deltagandet i Idrott och hälsa A?  
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2. Metod 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter som datainsamlingsmetod och har 

genomförts av 278 elever som går andra året på gymnasiet. 

 

2.1 Urval och avgränsningar 

Till studien valdes 13 klasser från två olika skolor inom Stockholms län ut, sex klasser vilka 

kan kategoriseras som studieförberedande program och sju klasser som ingår i kategorin 

yrkesförberedande program. Det olika antalet klasser grundar sig på vår erfarenhet att antalet 

elever i yrkesförberedande klasser generellt är färre i antal. Skolor från Stockholms län valdes 

ut med anledning av möjligheten att då kunna närvara i samband med datainsamlingen. Vi 

gick igenom olika gymnasieskolors programutbud via internet (www.gymnasieguiden.se) för 

att sortera fram de kommunala gymnasieskolor som hade ett brett utbud av program. I 

avgörandet om skolan har ett brett utbud har de skolor som både har studieförberedande och 

olika karaktärer på yrkesförberedande program samt har ett programutbud på minst sex olika 

typer av program valts ut. Tolv skolor, av de 73 som fanns inom Stockholms län, uppfyllde 

ovan nämnda krav och sorterades ut. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval och de två 

skolor som lottats fram kontaktades via telefon för en förfrågan om att få genomföra 

undersökningen och därmed få tillgång till det antal klasser vi ville undersöka. Antalet elever 

som totalt ingick i de klasser som valdes ut till deltagande i studien var 301, varav 166 elever 

på studieförberedande program och 135 elever på yrkesförberedande program. Följande 

gymnasieprogram är representerade studien: 
Studieförberedande program (166 elever) Yrkesförberedande program (135 elever) 

 Samhällsvetenskapliga program  

         3 klasser, 90 elever 

 Naturvetenskapliga program 

3 klasser, 76 elever 

       

 

 

 

 

 

 Barn- och fritidsprogrammet 

1 klass, 21 elever 

 Mediaprogrammet 

1 klass, 30 elever 

 Omvårdnadsprogrammet 

1 klass, 10 elever 

 Byggprogrammet 

1 klass, 14 elever 

 Engergiprogrammet, VVS 

1 klass, 16 elever 

 Hantverksprogrammet, Frisör                                                 

1 klass, 24 elever 
 

 Elprogrammet                                                                         

1 klass, 20 elever                                  

     Figur 1. Fördelning av elever på studie- respektive yrkesförberedande program. 
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Dessa elever läser kursen Idrott och hälsa A som är den enda kurs i Idrott och hälsa som är 

obligatorisk och räknas som ett kärnämne för alla gymnasieprogram. Elever som läser sitt 

andra år på gymnasiet har många års erfarenhet av ämnet Idrott och hälsa samt är de elever 

som snart avslutar den obligatoriska undervisningen i Idrott och hälsa på gymnasiet. 

Vi har valt att avgränsa studien genom att kategorisera eleverna i två grupper; studie- 

respektive yrkesförberedande utefter vilket gymnasieprogram det går istället för att göra 

jämförelser mellan varje enskilt gymnasieprogram.   

 

2.2 Enkätutformning 

Enkäten (se bilaga 2) utformades i avseende att uppfylla studiens syfte och frågeställningar 

och bygger till största delen på frågor med slutna svarsalternativ. Undantag från detta 

förekommer i frågan som rör ytterligare faktorer som skulle öka elevens motivationsgrad, 

vilken är utformad som en öppen fråga.  

 

Den del i enkäten som behandlar frågor kring motivationsfaktorer i relation till Idrott och 

hälsa är hämtade från Vallerand med fleras undersökning kring motivation. 72 Enkäten har i 

nämnd studie använts i syfte att undersöka varför ungdomar väljer att delta och engagera sig i 

en aktivitet, svaren har sedermera relaterats till olika typer av motivation. Vallerand med 

fleras enkät bygger på 28 påståenden kring motivation (inre, yttre och amotivation) till 

deltagande i en viss specifik idrott. Enkäten benämns The Sport Motivation Scale. Denna 

översattes från engelska till svenska och språket anpassades på ett sätt som skulle passa 

gymnasieelever samt ämnet Idrott och hälsa. Påstående nr. 4, 6, 8, 13, 14, 15, 25, 26 och 27 

från Vallerands enkät valdes bort då vi ansåg att de inte gick att relatera till ämnet Idrott och 

hälsa. Tre påståenden (nr. 16, 25 och 27) utformades på egen hand för att täcka upp faktorer 

som vi tror kan vara är relevanta för motivation i samband med Idrott och hälsa .  

Enkätfrågan kring vilka ytterligare motivationsfaktorer som skulle kunna öka motivationen 

till deltagandet är utformad efter egen konstruktion då vi upplevde att tillgången på denna typ 

av frågor är begränsad. 

                                                           
72 Robert J. Vallerand, Michelle S. Fortier, Luc G. Pelletier, Kim M. Tuson, Natalie M. Briére & Marc R. Blais, 
―Toward a New Measure of Intrisic Motivation, Extrinsic Motivation, and Amotivation in Sports: The Sport 
Motivation Scale (SMS)‖, Journal of Sport & Exercise Psychology (1995), 17, p. 40ff. 
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En pilotstudie genomfördes på sju elever ur en gymnasieklass, år två i ett län i Småland, för 

att uppmärksamma eventuella feltolkningar och brister i enkäten. Mindre justeringar gjordes 

efter genomförandet av pilotstudien. Den geografiska placeringen ansågs av oss inte ha någon 

nämnvärd betydelse utan större vikt lades vid att pilotstudien genomfördes på elever i samma 

ålder.  

  

2.3 Procedur   

De skolor som slumpmässigt valdes ut tillfrågades via telefon. Klassernas mentorer 

kontaktades för att boka en tid till genomförandet av undersökningen. Respektive skolas 

rektor godkände att undersökningen kunde genomföras utan föräldrars medgivande för 

specifikt denna studie. Därefter besöktes skolorna för genomförandet av enkäten. Klasserna 

besöktes vid ett tillfälle då klassen hade lektion. Eleverna besvarade enkäten i ett klassrum 

som de vanligtvis brukade vistas i. På plats gjordes en snabb introduktion av vilka vi var och 

varför vi var där. Eleverna kunde ta del av ett missivbrev som medföljde varje enkät samt 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta deltagandet när 

de så önskade. Enkäten delades ut och samlades in av oss vid samma tillfälle. Enkäter och ett 

frankerat svarskuvert lämnades kvar till respektive klassmentor för att returneras till oss via 

post, då det fanns elever som inte var närvarade vid undersökningstillfället. Eleverna fick ca 

15 minuter på sig att besvara enkäten. Studiens genomförare fanns på plats för att besvara 

eventuella frågor från eleverna.  

 

2.4 Bortfallsanalys 

Antalet elever som besvarade enkäten var totalt 278 av de 301 elever som tillhör utvalda 

klasser, vilket ger en total svarsfrekvens på 92 procent. Uppdelat på av de som besvarade 

enkäten läser 158 elever ett studieförberedande program och 120 elever går ett 

yrkesförberedande program.  

Samtliga 271 elever som var närvarande vid undersökningstillfället valde att besvara enkäten. 

Det externa bortfallet kommer av att alla enkäter som skulle besvaras av de elever som ej var 

närvarande vid ifyllnadstillfället ej returnerades.  

Ett internt bortfall förekom på fråga 28, angående vilka ytterligare faktorer eleven ansåg 

skulle kunna öka sin egen motivationsgrad. 46 elever valde att ej besvara frågan, vilket 
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motsvarar internt bortfall på 17 procent. Resterande frågor hade besvarats av samtliga elever. 

Den fråga som det förekom bortfall på var den enda öppna fråga som innebar att eleven själv 

skulle skriva stället för att markera sitt svar med ett kryss eller inringning. Samtidigt fanns 

från vår sida ett intresse att inte styra elevernas svar.   

 

2.5 Databearbetning  

Insamlad data sammanställdes och bearbetades. Enkätfrågan om elevens motivationsgrad 

bygger på en sjugradig skala. Vid bearbetning grupperades svarsalternativen. Nummer ett till 

tre i skalan blev amotiverad, nummer fyra blev varken eller och nummer fem till sju 

motsvarade motiverad.  

 

Påståendena kring inre och yttre motivationsfaktorer samt amotivation till i kursen Idrott och 

hälsa A besvaras utifrån en sjugradig skala. En subjektiv bedömning av vilka påstående som 

klassas som inre och yttre motivationsfaktorer samt amotivation genomfördes utifrån 

Vallerands modell. Vallerands enkät innehåller fler påståenden kring yttre och inre motivation 

än för amotivation, vilket det enbart finns fyra påståenden kring. Detta bidrog till att lika 

många (fyra) påståenden som berörde inre respektive yttre faktorer valdes ut. De påståenden 

kring varför eleven deltar i Idrott och hälsa A som valdes ut berör: Inre motivation: 

Upplevelsen av att få lära sig mer om Idrott och hälsa (fråga 7). Upplevelsen av att 

aktiviteterna är roliga (fråga 27). Upplever tillfredställelse när egna tidigare prestationer 

överträffas (fråga 18). För att hitta en aktivitet som eleven kan ägna sig åt idag och senare i 

livet (fråga 22). Yttre motivation: Betyg (fråga 16), klasskamrater (fråga 25), föräldrar (fråga 

20) och viljan att hålla sig i form (fråga 13). Amotivation: Eleven frågor ofta sig själv om 

hon/han vill delta (fråga 8). Eleven har intrycket av att han/hon inte är tillräckligt bra för att 

lyckas (fråga 14). Upplever inte att hon/han kan uppnå de mål som eleven själv satt upp (fråga 

24). Huruvida eleven ser det självklart att delta (fråga 26).    

 

Varje enskild elevs poäng för vardera område (inre, yttre och amotivation) räknades samman. 

Inom varje område kunde eleven erhålla poäng mellan fyra och 28. Poängen klassificerades 

utefter huruvida eleven hade låg, mellan eller hög inre eller yttre motivation samt amotivation. 

Låg grad av ett område innebär poäng mellan fyra och elva, mellan motsvarar poäng mellan 

tolv och 20 och hög motsvarar poäng mellan 21 och 28.  
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De förslag på faktorer som respektive elev ansåg ytterligare skulle kunna öka 

motivationsgraden till ämnet sammanställdes och grupperades. De kategorier som utarbetades 

var; lärarens roll, lektionshåll, mer tid till ämnet, klasskamrater/sociala faktorer, ökad 

kunskap, hälsorelaterat, elevinflytande, aktivitetsbaserat och övrigt. 

 

2.6.1 Statistik  

Utifrån den insamlade data som fanns till vårt förfogande genomfördes en statistisk 

sammanställning och analys i MS Excel och SPSS. Signifikansnivån sattes till p-värde 0,05 

vilket innebär att en signifikant skillnad styrks vid ett p-värde som är mindre än 0,05 

(p<0,05). Signifikansgräsen på p< 0,05 innebär detta att det är 95 procents sannolikhet att den 

skillnad som visas inte är en tillfällighet. Studiens insamlade data har analyserats med hjälp av 

Mann Whitney U test och Chi 2 test.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa enkätens validitet genomfördes en pilotstudie på elever i samma ålder som 

studiens population. Användandet av elever från samma år på gymnasiet anser vi minska 

risken för feltolkningar. Flertalet av frågorna har använts i tidigare studier vilket bidrar till en 

ökad validitet. Vi är samtidigt medvetna om att översättning och anpassning av påståenden 

kan bidra till att validiteten minskar något. Detta bidrog till att pilotstudien genomfördes.  

Antalet enkäter som delades ut anser vi tillräckligt för att kunna dra slutsatser av det underlag 

som samlats in. Vi kan dock inte dra några generella slutsatser med tanke på hur många 

gymnasieelever som finns i Sverige gentemot denna studies population. Vad som skulle 

kunna påverkat resultatet är elevens enskilda förmåga att besvara enkätfrågorna helt 

individuellt och på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. För att stärka reliabiliteten i studien 

har samtliga deltagare erhållit ett missivbrev med information kring studien.   
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3. Resultat 

Studiens resultat baseras på de 278 enkäter (158 från elever på studieförberedande program 

och 120 från elever på yrkesförberedande program) som samlats in. Studiens resultat kommer 

att presenteras utifrån studiens frågeställningar. Resultatet redovisas i följande ordning; 

jämförelse av motivationsgrad, typ av motivationsfaktorer som verkar på eleverna, faktorer 

eleverna själva anser skulle kunna öka motivationen till Idrott och hälsa A samt ytterligare 

resultat. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet.   

3.1 Jämförelse av motivationsgrad 

Studien visar en signifikant skillnad (p<0,001) med avseende på motivationsgrad till 

deltagande i Idrott och hälsa A mellan elever på studieförberedande gymnasieprogram och 

elever på yrkesförberedande program. I figuren nedan (figur 2) visas en närmare jämförelse 

av hur stor andel av respektive programgrupp som angett att de är; amotiverade (låg grad av 

motivation), varken eller eller motiverade (hög grad av motivation). Bland elever på 

studieförberedande program har sex procent angett att de har bristande motivation till ämnet. 

Detta kan jämföras med att 25 procent av elever på yrkesförberedande program inte upplever 

sig motiverade att delta i ämnet. I båda programinriktningarna kan majoriteten av eleverna 

kategoriseras som motiverade till deltagande i Idrott och hälsa, (studieförberedande: 86 

procent och yrkesförberedande: 65 procent). Totalt bland alla studiens elever klassas 77 

procent som motiverade och 14 procent som amotiverade till ämnet.  

 

Figur 2. Motivationsgrad bland elever på studie- och yrkesförberedande 
gymnasieprogram. 
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3.2 Typ av motivationsfaktorer som verkar på eleverna  

Studien visar signifikanta skillnader mellan studieinriktning och vilka motivationsfaktorer 

som påverkar deltagandet i Idrott och hälsa A. Elever på studieförberedande program har en 

större andel elever som kategoriseras till att ha en hög grad av inre motivation till Idrott och 

hälsa A jämfört med elever på yrkesförberedande program (39 % jämfört med 27 %). Låg 

grad av inre motivation är vanligare bland elever på yrkesförberedande program. Dock kan 

majoriteten i respektive grupper anses ha mellangrad av inre motivation. Skillnaden att elever 

på studieförberedande har en högre grad av inre motivation är signifikant (p=0,042). 

 

 

 
                  Figur 3. Andelar med låg, mellan och hög grad av motivation från inre  

                  faktorer utifrån studieinriktning. 

 

Av alla studiens deltagare kan 87 procent anses tillhöra gruppen som motiveras av inre 

faktorer (de motiveras i hög grad (33 %) eller mellan grad (54 %) av inre faktorer) vilket kan 

jämföras med att det är 13 procent som inte motiveras av inre faktorer.  

Det råder en signifikant skillnad (p= 0,007) mellan huruvida elevernas deltagande påverkas av 

yttre faktorer. Av eleverna på studieförberedande program kan 26 procent anses vara elever 

som i hög grad drivs av yttre motivation. I gruppen elever på yrkesförberedande program har 

minst andel angett att de har hög yttre motivation. Majoriteten från båda grupperna är 

mellanmotiverade av yttre faktorer, 62 procent av eleverna på studieförberedande program 

och 69 procent av eleverna på yrkesförberedande linjer.  
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Bland elever på studieförberedande program har tolv procent låg grad av yttre motivation 

vilket kan jämföras med 19 procent bland elever på yrkesförberedda program. 

 

 

                  Figur 4. Andelar med låg, mellan och hög grad av motivation från yttre           

                 faktorer utifrån studieinriktning. 

Skillnaden mellan programinriktningarna är signifikanta (p< 0,001). Av studiens alla 

deltagare motiveras majoriteten (55 %) av yttre faktorer när det gäller deltagandet i 

undervisningen i Idrott och hälsa A.             

        

Utifrån den gruppering som gjorts för att undersöka om eleverna har låg, mellan eller hög 

amotivation har det visat sig att ingen elev på studieförberedande program klassificerats till 

gruppen med hög grad av amotivation. Av samma grupp anses en femtedel vara 

mellanamotiverad och fyra femtedelar har kategoriserats som elever med låg grad av 

amotivation. Uppdelningen på hög, mellan och låg grad av amotivation bland elever på 

yrkesförberedande är mer jämnfördelad, framförallt mellan hög och mellan grad av 

amotivation. Det är en liten andel, knappt tre procent som har hög amotivation, 52 procent 

anses ha en låg amotivation till Idrott och hälsa A och resterande (45 %) anses tillhöra 

gruppen mellan i avseende på amotivation.   
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3.3 Ytterligare faktorer som kan öka elevernas motivation 

Studiens deltagare gav förslag på faktorer som de själva ansåg skulle kunna öka deras egen 

motivation till deltagande utifrån den motivationsgrad de i nuläget graderat. Antalet förslag 

som lämnades räknades till 538 stycken (339 kom från elever på studieförberedande program 

och 199 från elever på yrkesförberedande program).  

Sammanställningen av resultatet visade på en bred variation av förslag. Efter att en 

gruppering av förslagen genomfördes framkom att de förslagsområden som förekom mest 

frekvent totalt sett var lektionsupplägg (24 %) och aktivitetsbaserat (24 %).  En dryg femtedel 

bland elever på studieförberedande program och en dryg fjärdedel bland elever på 

yrkesförberedande program föll under kategorin aktivitetsbaserat. Under kategorin 

lektionsupplägg föll en dryg fjärdedel av faktorerna från elever på studieförberedande 

program och en femtedel från elever på yrkesförberedande program. Dessa två kategorier 

liknar varandra och innefattar förslag på mer eller mindre av något specifikt moment eller 

någon aktivitet och förslag på lektionsupplägg.  Resterande faktorer förekom i relativt lika 

utsträckning. Faktorer som har koppling till läraren verkar enligt eleverna vara faktorer som 

skulle kunna öka motivationen. För att exemplifiera vad som kategoriserats som lärarens roll 

har eleverna angett; mer engagemang från läraren, att läraren är motiverad och lyssnar till 

eleverna. Andra faktorer som verkar förekomma i lika stor utsträckning är hälsorelaterade 

faktorer där eleverna efterfrågar att få förbättra sin egen hälsa och lära sig mer om kroppen.  

Förekommande faktorer är även elevinflytande där exempelvis på motivationsfaktorer i denna 

kategori var att eleverna skulle vilja vara mer involverade i planering, lektionsinnehåll och 

ledarskap, samt sociala faktorer då eleverna angett att omgivningen och vänskapsrelationer 

spelar en stor roll för en ökad motivationsgrad.  En liten andel elever tycker även att mer tid 

till ämnet skulle motivera dem ytterligare, antingen i form av längre lektioner eller fler 

lektionstillfällen. Ökad kunskap är också en faktor som förekommer då eleverna önskar lära 

sig mer om olika idrotter och om kroppen. Under kategorin övrigt faller hela 17 procent av 

alla nämna faktorer vars innerbörd är för spridda för att kunna placeras under någon av de 

övriga kategorierna. Exempel på faktorer som kategoriserats under övrigt är bättre material, 

mer individanpassat och tydligare mål och delmål. I figuren på följande sida (figur 5) visas en 

andelsfördelningen av de motivationsfaktorer som framkom. 
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                       Figur 5. Andel av faktorer som eleverna anser skulle kunna bidra                             
till att öka motivationen till Idrott och hälsa A. 

 

Det som framkommer är mycket yttre faktorer som t.ex. de sociala där omgivningen har en 

påverkan, men även några faktorer som kan ses som inre motivationsfaktorer som t.ex. under 

kategorin ökad kunskap där viljan att lära sig mer framkom. De faktorer som faller under 

kategorierna aktivitetsbaserade och lektionsinnehåll är oftast kopplade till inre motivation då 

de nämnda faktorerna anses vara tillfredställande och roliga enligt eleverna. 

 

3.4 Ytterligare resultat som framkom genom studien  

Elever på yrkesförberedande program förbereds till att börja arbeta med sitt valda yrke efter 

avslutad gymnasieutbildning till skillnad från elever som i större utsträckning förbereds för 

vidare studier. Trots detta visade studien att majoriteten (72 %) av eleverna oavsett 

programinriktning har planer på att studera vidare efter gymnasial utbildning. Något mindre 

andel än tio procent har svarat att de inte har några planer på att skaffa sig en eftergymnasial 

utbildning och knappt en femtedel är osäkra på om de vill studera vidare. Fördelat på 

studieinriktningar visar studien att bland elever på studieförberedande program har 93 procent 

planer på vidare studier och resterande sju procent har angett att de inte vet om de vill studera 

vidare eller inte. Detta kan jämföras med elever på yrkesförberedande program, där andelen 

som planerar läsa vidare är dryga 40 procent, närmare 35 procent har inga planer på vidare 

studier och resterande (23 %) är osäkra på sina planer kring vidare studier.  
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3.4.1 Motivationsgrad till Idrott och hälsa A utifrån planer kring vidare 

studier 

Studien visar ingen signifikant skillnad i motivationsgrad till Idrott och hälsa A vid jämförelse 

av huruvida eleven har planer på att studera vidare eller inte efter gymnasiet. Bland de elever 

som har planer på att läsa vidare har närmare 80 procent angett att de är motiverade och drygt 

tio procent att de är amotiverade till ämnet. Resterande tio procent anger att de varken är 

motiverade eller amotiverade utan lite mittemellan. Detta resultat kan jämföras med de som 

angett att de inte har några planer på vidare studier. Bland dem är 67 procent motiverade till 

ämnet, en fjärdedel är amotiverade och sju procent har angett mittemellan.  

I gruppen elever som ännu inte tagit ställning till om de vill läsa vidare efter gymnasiet är 73 

procent motiverade, drygt 20 procent amotiverade och en mindre del (6 %) anses vara varken 

motiverade eller amotiverad.  

 

 
               Figur 6. Motivationsgrad utifrån om det finns planer på att studera                                                    

               vidare efter gymnasiet. 

 

Utifrån de påståenden som fungerar som utgångspunkter för huruvida eleven upplever 

amotivation visas en signifikant skillnad (p< 0,001). Elever som planerar att läsa vidare 

upplever i större utsträckning en låg grad av amotivation (77 %) jämfört med de elever som 

inte planerar för vidare studier (30 %) och de som inte vet om de ska läsa vidare efter 

gymnasiet (58 %).     
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3.4.2 Typ av motivationsfaktorer som verkar på eleverna utifrån planer 

kring vidare studier 

Med avseende på om eleven motiveras av inre motivationsfaktorer i relation till eventuella 

planer på vidare studier visades ingen signifikant skillnad mellan i vilken utsträckning eleven 

motiveras av inre faktorer och ambitionen att läsa vidare eller ej. Bland de som angett att de 

planerar studera vidare motiveras 35 procent i hög utsträckning av inre faktorer, 52 procent 

mellan motiverade och 13 procent motiveras i låg utsträckning av inre faktorer. Andelarna är 

relativt lika i grupperna som angett att de inte planerar att läsa vidare eller svarat att de inte 

vet. Majoriteten för de två sistnämnda grupperna är likt de med planer på vidare studier 

mellanmotiverade av inre faktorer.  

I gruppen som inte planerar att läsa vidare finns en något större andel (19 %) med låg grad av 

motivation som kommer från inre faktorer jämfört med de två andra grupperna.  

 

                Figur 7. Andelar med låg, mellan och hög grad av motivation från                                                               

                inre faktorer utifrån elevens planer på vidare studier. 

 

Utifrån analysen av huruvida eleverna med olika planer på vidare studier motiveras av yttre 

faktorer visar resultatet till skillnad från motivation baserad på inre faktorer en signifikant 

skillnad (p=0,02). Bland dem som angett att de planerar att läsa vidare har 13 procent angett 

att de har låg grad av motivation som grundas på yttre faktorer (lika stor andel från denna 

grupp svarade låg grad av inre motivation). Bland elever inom grupperna som inte har planer 

på att läsa vidare eller har svarat att de är osäkra har båda drygt 20 procent som anses ha låg 

yttre motivation till deltagandet i Idrott och hälsa A. Majoriteten i de tre grupperna motiveras 

i mellangrad av yttre faktorer. Bland de med planer på vidare studier har nära en fjärdedel av 

eleverna angett att de motiveras av yttre faktorer, en andel som är större än de två andra 

grupperna. I avseende på yttre motivationsfaktorer har knappt fem procent ur gruppen som ej 
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planerar att läsa vidare och 15 procent bland dem som ännu inte tagit ställning graderat att de i 

hög grad motiveras av yttre faktorer.  

 

Figur 8. Andelar med låg, mellan och hög grad av motivation från yttre             
faktorer utifrån elevens planer på vidare studier. 

 

3.5 Resultatsammanfattning 

Motivationen hos eleverna är överlag hög, majoriteten (77 %) anser sig vara motiverade till 

deltagande i Idrott och hälsa A. Studien har visat på en signifikant skillnad mellan 

motivationsgrad och studieinriktning. Elever på studieförberedande program har en högre 

grad av motivation till Idrott och hälsa A än elever på yrkesförberedande program.  

Det råder signifikanta skillnader mellan programinriktning och huruvida eleverna motiveras 

av inre eller yttre motivationsfaktorer eller upplever amotivation. Elever på 

studieförberedande program motiveras mer av både inre och yttre faktorer än elever på 

yrkesförberedande program. Elever på yrkesförberedande program har en signifikant högre 

grad av amotivation än elever på studieförberedande program.  

Studien visar inga signifikanta skillnader mellan elevens planer på vidare studier och i vilken 

grad de motiveras av inre motivationsfaktorer. I avseende på yttre motivationsfaktorer visade 

studien en signifikant högre grad av motivation för de elever som planerade att läsa vidare. 

Det framkom även en signifikans som visar att elever som har planer på att läsa vidare ser sig 

själva som fysiskt aktiva individer i större utsträckning och har en lägre andel som upplever 

amotivation än de som inte har ambitionen att läsa vidare eller inte har bestämt sig ännu.  

Faktorer som eleverna ansåg skulle kunna öka deras motivation ytterligare till ämnet Idrott 

och hälsa var baserade på lektionsinnehåll och aktiviteter. Majoriteten av dessa faktorer kunde 

klassificeras som inre motivationsfaktorer.   
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att göra en jämförelse mellan elever på studie- respektive 

yrkesförberedande gymnasieprogram i avseende på motivation till deltagande i Idrott och 

hälsa A. 

4.1 Motivationsgrad till Idrott och hälsa A 

Tidigare har det visat sig att lärarens generella uppfattning är att de tror att de flesta elever är 

motiverade till ämnet.73 Detta verkar stämma överrens med elevernas uppfattning kring sin 

motivationsgrad till Idrott och hälsa. Resultatet från denna studie visar på en generellt hög 

motivationsgrad till Idrott och hälsa A bland majoriteten av eleverna. Detta upplever vi som 

positivt då skolan har en betydande roll i avseende att genom motivation till undervisningen i 

Idrott och hälsa påverka eleverna till en fysiskt aktiv livsstil.74   

 

Motivationsgraden till Idrott och hälsa A visade sig i vår studie vara större hos elever på 

studieförberedande program. Tidigare studier har visat att lärarnas förväntningar många 

gånger är högre på elever på studieförberedande program vilket kan påverka studieresultatet.75 

I och med detta kan man fundera kring hur viktig lärarens attityd är och betydelse av lärarens 

pedagogik och förväntningar på eleverna även i motivationsarbetet. Kan det vara så att 

skillnaderna i motivation utifrån programinriktning tenderar till att ha ett samband med 

elevens sociala bakgrund som har visat sig påverka elevens val av gymnasieprogram76 och 

fysiska aktivitetsvanor?77 Studier genomförda av Engström och Socialstyrelsen pekar på att 

högutbildade är mer fysiskt aktiva än lågutbildade.78 Sollerheds studie visar att elever på 

studieförberedande program har en högre fysisk status än elever på yrkesförberedande 

program.79 Utifrån detta tycker vi oss se ett mönster då vår studie visar att motivationen till 

Idrott och hälsa skiljer sig mellan elever på olika programinriktningar och att den fysiska 

aktivitetsnivån även skiljer sig mellan hög- och lågutbildade senare i livet.80 Intressant är dock 

att motivationsgraden inte skiljer sig mellan de elever som vill läsa vidare och de som inte vill 

läsa vidare. Detta tolkar vi som att motivationen till Idrott och hälsa A finns för dem som 

                                                           
73 Skolverket, Idrott och Hälsa: Ämnesrapport till rapport 253 (NU-03), s. 84. 
74 Chen, p.329; Lonsdale, p. 71-72; Weiss, p. 3-5; Knisel, p. 50. 
75 Jakobsson, s. 140.  
76 Svensson, s. 164-166. 
77 Engström, 1978, s. 21-22. 
78 Ibid.; Socialstyrelsen s. 255-256. 
79 Sollerhed, s. 59. 
80 Engström (1978); s. 21f. 
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planerar att studera vidare medan för dem som inte planerar att plugga vidare finns för en 

större andel (30 %) amotivation gentemot kursen. Detta tyder på att även om vår studie inte 

kan påvisa något positivt samband mellan motivation till deltagandet i Idrott och hälsa A och 

planen att läsa vidare kan vi påvisa att sambandet är starkt mellan amotivationen mot kursen 

med ett ointresse att läsa vidare. Vi kan således härleda att ambitionen att erhålla en högre 

utbildning skapar en lägsta nivå av motivation mot ett ämne man möjligtvis inte ser som ett 

viktigt eller lustfyllt ämne.  

 

I Svenssons studie framkommer också att elever i stor utsträckning väljer gymnasieprogram 

efter social status då de flesta elever på exempelvis naturvetenskapliga programmet även hade 

högutbildade föräldrar.81 Kan det vara så att lågutbildade oftare är mer fysisk aktiva i sitt yrke 

att de inte anser sig behöva träna på sin fritid och att högutbildade i större utsträckning rör sig 

mindre under arbetstid och anser sig därför behöva hålla en viss grad av fysisk aktivitet? Hur 

kommer det sig i så fall att detta mönster utkristalliserar sig redan i gymnasiet? Borde inte 

många yrkesförberedande program ha ett behov av en viss nivå av fysisk aktivitet för att 

förebygga skador vid eventuella tunga lyft vid kroppsarbete? Eller är det elevens sociala 

bakgrund i form av föräldrars vanor som avgör nivån av fysisk aktivitet och som har en 

betydande roll i avseende på barnets motivation till Idrott och hälsa, ett ämne som grundar sig 

på fysisk aktivitet.82   

 

Vad som även är intressant är att studien av Eriksson m.fl. visar att 13 procent av 

gymnasieeleverna ofta är borta från idrottslektionerna och att vår studie visar att ungefär 

samma procentandel (14 %) säger sig vara amotiverade till ämnet Idrott och hälsa.83 Detta 

tolkar vi som att det bland gymnasieelever skulle kunna finnas ett samband mellan 

amotivation och frånvaro.  

 

4.2 Typ av motivationsfaktorer  

Resultatet från denna studie visar att majoriteten av eleverna drivs av både inre och yttre 

motivationsfaktorer och att endast en liten andel upplever sig amotiverad till Idrott och hälsa 

A. Enligt Vallerand grundar sig inre faktorer på att aktiviteten är självvald och att individen 
                                                           
81 Svensson, s. 165. 
82 Skolverket, Kursinformation: Idrott och Hälsa på gymnasiet. 
83 Eriksson, s. 14. 
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upplever sig tillfredställd av det nya man lär sig samt upplevelse av glädje i aktiviteten.84 

Deci, Koestner och Ryan menar att motivation som grundar sig på inre faktorer har visat sig 

ha betydelse för elevens lärande och förståelse för aktiviteten vilket har betydelse för 

vidmakthållandet av elevens fysiska aktivitet. 85 Detta är väldigt relevant då uppdraget för 

lärare i Idrott och hälsa är att eleven erhåller kunskaper och erfarenheter som bidrar till ett 

vidmakthållande av fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv.86 Intressant är dock att resultatet 

från denna studie visar att elever på studieförberedande program i större utsträckning 

motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer. Detta går att relatera till att eleverna på 

studieförberedande program även visade sig ha en högre motivationsgrad till Idrott och hälsa 

A jämfört med eleverna på yrkesförberedande program.  

    

Vallerand beskriver yttre motivationsfaktorer som exempelvis belöningar, omgivningsfaktorer 

och undvikandet av negativa konsekvenser.87  Deci, Koestner och Ryan tar upp att yttre 

motivationsfaktorer är vanligt förekommande i skolan och att dessa kan hindra eleven från att 

hitta en inre motivation.88 Bör då skolan arbeta för att elevernas motivation huvudsakligen ska 

grunda sig i inre motivationsfaktorer? Vi tror att man som lärare kan ha svårt att urskilja 

vilken typ av motivation som ligger till grund för eleverna och att man ofta nöjer sig med att 

eleven är aktiv och deltar. I med att vår studie visar att eleverna drivs av både inre och yttre 

motivationsfaktorer, framförallt elever på studieförberedande program, ställer vi oss frågan 

vad man som lärare bör lägga energi på, att motivera de som är amotiverade eller att försöka 

få redan aktiva eleverna att gå från att vara yttre motiverade till att drivas av endast inre 

motivationsfaktorer? Vi anser detta relevant då Vallerand och Bisonnette i sin studie visade 

att amotivation sällan leder till ett vidmakthållande vad gäller genomförandet av ett ämne eller 

en kurs. Studien visade även att yttre motivation i form av självbestämmande leder till 

vidmakthållande.89 Skulle yttre faktorer kanske då kunna ha en positiv inverkan på elever då 

det gäller exempelvis de hälorelaterade faktorerna att vilja förbättra sin fysiska och psykiska 

status. Det skulle vara intressant att se om effekterna från utövandet av fysisk aktivitet som 

anses grundas av yttre motivationsfaktorer skulle kunna leda till att graden av den inre 

motivationen höjs. Intressant i sammanhanget är att denna studie visade en signifikant 

                                                           
84 Vallerand, p. 279. 
85 Deci, p. 1. 
86 Skolverket, Kursinformation: Idrott och Hälsa på gymnasiet. 
87 Vallerand, p. 281. 
88 Deci, p. 1. 
89

 Vallerand, Bisonnette, p. 612f. 
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skillnad även i jämförelsen av motivation som grundar sig på yttre faktorer och elevens planer 

kring vidare studier. Det verkar som att yttre faktorer är viktiga i sammanhanget kring vidare 

studier. Samtidigt som det inte visade på någon skillnad i avseende på inre faktorer. Svaret på 

hur det kan komma sig att elever på studieförberedande program som i större utsträckning 

hade planer på att läsa vidare (och även vad programinriktningen förbereder eleven inför) 

även i högre grad motiveras av inre faktorer är en fråga som är svårbesvarad. Återigen 

återkommer vi till att frågan kring vilken betydelse egentligen elevens bakgrund har?     

 

4.3 Faktorer som eleverna anser skulle kunna öka 

motivationsgraden till Idrott och hälsa A 

Av de motivationsfaktorer som eleverna själva angav som ytterligare skulle kunna öka 

motivationen till Idrott och hälsa A visade sig faktorer kring lektionens innehåll och 

genomförande och typ av aktivitet vara de mest förekommande. Dessa faktorer beskrivs i 

Vallerands motivationsmodell ge uttryck för den kontextuella nivån där motivationen bl.a. 

påverkas av lärarens pedagogik och arbetssätt samt de arbetsklimat som råder i gruppen.90 Vi 

kan härmed se vissa svårigheter med att tillmötesgå eleverna utefter dessa faktorer eftersom 

åsikterna om hur lektionens innehåll och genomförande skiljde sig åt elever emellan och även 

typ av aktivitet skiljde sig. Hassandras studie tog upp faktorer som visade sig ha influenser på 

social miljö där bland annat lärarstil och lektionens innehåll kom att vara betydande faktorer 

för elevernas motivation till Idrottsämnet vilket även styrker de resultat vi fått fram från vår 

studie vad gäller motivationsfaktorer.  Hassandra tog även upp motivationsfaktorer på 

individnivå som visat sig kunna bidra till ökad inre motivation till Idrottsundervisningen. 

Dessa faktorer var kompetens, självständighet, prestation och mål samt förståelse för 

meningen med lektionen. 91 Till skillnad från vår studie visade sig dessa faktorer inte ha lika 

stor betydelse för elevernas motivation. En annan studie som visat positiva effekter på inre 

motivation är Deci, Koestner och Rynans studie där författarna menar att undervisning som 

utgår ifrån eleverna, aktiviteter och moment som framkallar intresse samt valmöjligheter ger 

bäst förutsättningar till en ökad inre motivation.92  

 

                                                           
90 Vallerand, p. 281. 
91 Hassandra, p. 211ff. 
92 Deci, p. 15.  
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Vi kan utifrån denna studie ta med oss kunskaper om relationen mellan motivation, fysisk 

aktivitet och deltagande i Idrott och hälsa A. Motivation till ämnet Idrott och hälsa kan spela 

en stor roll för elevers fysiska aktivitetsvanor både under gymnasietiden och senare i livet.93 

Detta anser vi innebär att man som idrottslärare bör vara medveten om motivationens verkan 

på eleverna. Då det i tidigare studier visat sig att högutbildade är mer fysiskt aktiva än 

lågutbildade och att vår studie visar att det förekommer tendenser till detta mönster redan i 

gymnasiet där elever på studieförberedande program verkar vara mer motiverade till Idrott 

och hälsa A än elever på yrkesmotiverade program är det som lärare extra viktigt att jobba 

med att motivera elever på de yrkesförberedande programmen. Kan vi som idrottslärare bryta 

trenden där social status satt sin prägel vad gäller fysisk aktivitet? Genom att implementera de 

faktorer som visat sig vara motivationshöjande dvs. lektionens innehåll som kan justeras efter 

elevernas behov i den mån det går samt att fånga intresse och väcka motivation genom själva 

aktiviteten, tror vi oss kunna öka motivationen hos elever. Vi tror oss även kunna dra nytta av 

vetskapen om de sociala skillnadernas betydelse, vilken typ av motivation som motiverar 

eleverna samt förståelsen för amotiverade elever och deras utgångsläge. Då aktivteter visat sig 

bidra till ökad motivation kan vi dra nytta av dem i strävan mot en ökad inre motivation hos 

eleverna.  

 

4.4 Slutsats   

Slutsatsen av denna studie kan sammanfattas genom att redogöra för denna studies titel Olika 

motiv till samma ämne?!  Studien visar att eleverna generellt har en hög motivation till Idrott 

och hälsa A men att motivationsgraden skiljer sig åt mellan elever på studie- respektive 

yrkesförberedande program. Elever på studieförberedande program har en högre grad av 

motivation än elever på yrkesförberedande. Dock visar studien ingen skillnad i 

motivationsgrad utifrån om eleven har planer på att läsa vidare eller inte.  

Det råder även skillnad i vilken typ av motivation som verkar på de båda elevgrupperna. 

Elever på studieförberedande motiveras i högre grad av både inre och yttre 

motivationsfaktorer. Vilket visar på att eleverna har olika grad av motiv till ett ämne som för 

dem alla är ett kärnämne. 

                                                           
93 Lonsdale, p. 71f; Chen, p. 329. 
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Utifrån tidigare undersökningar och denna studie tycks det finnas tendenser på ett samband 

mellan föräldrars utbildningsgrad och elevens motivation till Idrott och hälsa då elevers 

gymnasieval och fysiska aktivitetsvanor påverkas av föräldrarnas utbildning. 

Det har i denna studie framkommit att de faktorer som mest frekvent nämndes av eleverna var 

lektionsinnehåll och aktivitetsbaserade vilka i sin tur kan kopplas till både inre. Många av 

dessa faktorer kan relateras till inre motivationsfaktorer, moment som elever upplever roliga 

och lustfyllda. Då det har visat sig att ett inre motiv i större utsträckning leder till ett 

vidmakthållande kan det ses som positivt att eleverna nämner faktorer relaterade till inre 

faktorer då lärarens uppdrag är att ge eleven förutsättningar och erfarenheter till att utöva 

fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv.  

 

4.5 Metoddiskussion  

I enlighet med Vallerand och Bisonnette håller vi med om att området motivation är väldigt 

komplext.94 Det är ett omfattande område som består av många olika aspekter och många 

faktorer som påverkar en individs motivation. Den enkät som denna studie använde sig av 

utgick från en enkät som var tvungen att översättas och anpassas till målgruppen. Vi 

värderade värdet i att enkäten använts frekvent i samband med studier som berör motivation 

och motivationstyper och ansåg då att den anpassning som genomfördes var relevant för 

studiens validitet.  

Enkätfrågan krig vilka faktorer eleven själv anser skulle kunna öka graden av motivation till 

Idrott och hälsa A vilken var den fråga som utformades som en öppen fråga. I efterhand hade 

det varit intressant att se huruvida resultatet hade påverkats om även denna fråga varit 

utformad med slutna svarsalternativ och om det även hade på verkat det interna bortfallet på 

denna fråga. Samtidigt vill vi hävda att en öppen fråga ger en bredd av faktorer som eleverna 

anser skulle kunna öka motivationsgraden. Bredden av frågor innebar att vissa föreslagna 

motivationsfaktorer innebar svårigheter att kategorisera då de angränsade till flera kategorier. 

Valet att besöka klasserna gjordes för att öka chansen till en större svarsfrekvens, vilket vi tror 

var ett val att även föredra även i andra studier om möjligheten finns. Trots poängterandet av 

att eleverna skulle fylla i enkäten utifrån sig själv fanns ändå en risk att eleverna   

                                                           
94 Vallerand, Bisonnette, s. 615. 



43 

 

Vi är medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser då denna studies 

population är relativt liten jämfört med alla Sveriges gymnasieelever. Samtidigt tror vi att 

resultatet hade blivit relativt lika om studien gjorts med andra elever eller med en större 

population med tanke på den bredd av program studiens två grupper, studieförberedande och 

yrkesförberedande, baseras på.  

En medvetenhet finns även kring att amotivation är ett begrepp som förekommer i samband 

med frågan kring motivationsgrad och även i samband med de olika påståendena. Frågan 

kring motivationsgrad mer ett mått på den samman tagna upplevelsen av motivation. Det som 

skulle kunna vara en tänkbar anledning till att resultatet i avseende på amotivation skiljer sig 

åt något är sättet att bearbeta insamlad data. Frågan kring motivationsgrad har behandlats som 

en enskild fråga medans de fyra olika påståendenas gardering slagits samman för att 

sedermera kategoriserats i tre grupper. Intressant är dock att resultatet från sammanställningen 

pekar åt samma håll utan att redovisa exakt likadana resultat. 

4.6 Framtida studier 

För vidare studier vore det intressant att jämföra elevers motivationsgrad till Idrott och hälsa 

A i olika områden i Sverige, vilket skulle kunna innefatta elever i storstad respektive 

landsbygd eller jämförelse mellan elever i förort och innerstad.   

Än mer intressant vore det genomföra en longitudinell studie där elevers motivation till Idrott 

och hälsa sedan jämförs med aktivitetsgrad senare i livet och även typ av idrotts- och 

motionsaktiviteter.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att göra en jämförelse mellan elever på 
studie- respektive yrkesförberedande gymnasieprogram i avseende på motivation till 
deltagande i Idrott och hälsa A. 

 Vilken motivationsgrad har eleverna till deltagande i Idrott och hälsa A utifrån 

programinriktning? 

 Vilken typ av motivationsfaktorer motiverar elever på studie- respektive yrkesförberedande 

program till deltagande i Idrott och hälsa A? 

 Vilka motivationsfaktorer anser eleverna själva skulle kunna öka motivationen till 

deltagandet i Idrott och hälsa A?  
 

Vilka sökord har du använt? 

Motivation, Idrott och hälsa, gymnasiet, Physical Education, idrottsundervisning, education level, 

intrinsic motivation, extrinsic motivation, learning,och  participation. 

 

Var har du sökt? 

Eric/CSA, Libris, Google Scholar, Eric/Ebsco. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Eric/CSA: Motivation+ Physical education 

                  Motivation+‖Physical Education‖+‖Physical activity‖ 

                  ―Intrinsic motivation‖+‖ Physical Education‖+‖Physical activity‖ 

                  ―Intrinsic motivation‖+‖ Physical Education‖+learning 

                  Motivation+‖ Physical Education‖+learning 

                  Motivation+‖ Physical Education‖+Participation 

 

Libris: Motivation+Idott och Hälsa 

            Motivation+gymansiet 

            Motivation+learning 

            Motivation+idrottsundervisning 
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Google Scholar: Motivation+‖education level‖+‖Physical Education‖ 

  Eric/Ebsco: ―Intrinsic motivation‖ and ―Physical Education‖ 

                    ―Extrinsinc motivation‖ and ―Physical Education                

 

Kommentarer 

Det har varit relativt svårt att hitta specifik forskning, dels för att området motivation är ett relativt 

utforskat område och många studier innehåller begreppet motivation samtidigt som studier som 

inriktat sig på gymnasieprogram har upplevts vara mindre vanligt förekommande då skolsystemet som 

består av dessa inriktningar (studie- och yrkesförberedande) inte är speciellt vanligt förekommande i 

andra länder. Flera av de nyckelord som togs fram från början gav inga relevanta träffar trots relativt 

övergripande sökningar. Ex. nyckelord som social status, utbildningsnivå, gymnasieprogram. Flera av 

de studier eller författare till studier är som använts är tips från handledare.    
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Bilaga 2. Enkät inklusive missivbrev 

                         

 

 

 

 

 

  Enkät kring 

  Motivation och ämnet Idrott och hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevkod: 
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Stockholm 2009-09-14 

 

Hej! 

Vi är två studenter på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) i Stockholm som 

skriver magisteruppsats. Vi har valt att skriva om gymnasieelevers motivationsgrad 

till ämnet Idrott och hälsa i olika avseenden.  

Syftet med vår studie är att undersöka motivationsgrad och motivationsfaktorer till 

deltagande i Idrott och hälsa A samt vilka faktorer eleverna själva anser skulle kunna 

öka deras motivationsgrad till deltagande i ämnet Idrott och hälsa. Undersökningen 

kommer att genomföras på gymnasieelever där en jämförelse kommer att göras 

utefter programval.  

Enkäten består av 2 delar. Första delen är allmänna frågor och andra delen handlar 

om motivation till Idrott och hälsa A. 

 

Vi vill även understryka att enkäten är anonym och att denna undersökning är frivillig, 

ni kan avbryta ert deltagande om ni så önskar. 

 

Vi som blivande Idrottslärare finner detta område väldigt intressant och hoppas därför 

att ni vill hjälpa oss genom att så noga som möjligt besvara frågorna i enkäten. 

 

 

Tack på förhand  

Carolina Samsioe & Martina Ewaldsson 
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Allmänna frågor 

1. Kön 

Pojke 
Flicka 

2a. Gymnasieprogram 

Studieförberedande 
Yrkesförberedande 

2b. Ange vilket gymnasieprogram:_________________________ 

3. Vilket var ditt senaste betyg i Idrott och hälsa? Sätt bara ett kryss. 

Streck 
Icke godkänt 
Godkänt 
Väl godkänt 
Mycket väl godkänt 

 

4. Har du planer på att studera vidare någon gång efter gymnasiet?  

Ja 

Nej 

Vet ej 
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Motivation till Idrott och hälsa A 

5. På en skala 1-7, uppskatta din egen motivationsnivå till deltagande i   

      Idrott och hälsa A. Ringa bara in en siffra.                              
 

Inte alls motiverad     1        2         3         4        5         6       7      Mycket motiverad 

 
 Besvara hur väl du anser att följande påstående stämmer in på dig.  

 Ringa bara in en siffra på varje påstående. 

 
Utgå från följande skala: 

 

Instämmer         Instämmer                Instämmer                  Instämmer                 Instämmer 

  inte alls                       lite                         något                          mycket                         helt 

      1    2  3 4  5 6 7 

 

Utgå skalan ovanför och uppskatta vilken grad följande påstående stämmer 

överrens med varför du i dagsläget deltar i Idrott och hälsa A?  

 

6. För att jag känner mig tillfredsställd av den upplevelse jag får av   

      undervisningen.  

 
1             2             3             4             5             6             7 

  

7. För att jag upplever att jag får lära mig mer om Idrott och hälsa.  

 
1             2             3             4             5             6             7 

 

8. Jag brukar ha en bra anledning till att delta i Idrott och hälsa men    

      jag frågar ofta mig själv om jag vill delta. 

 
1             2             3             4             5             6             7 

 

9. För att lära mig utföra olika fysiska aktiviteter.    

1             2             3             4             5             6             7 
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10. För att jag tycker att det är ett bra sätt att lära känna mina  

      klasskompisar 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

11. För att det enligt mig är ett bra sätt att vara tillsammans med              

      mina klasskamrater.  
 

1             2             3             4             5             6             7 

                 

12. För att jag upplever tillfredsställelse när jag klarar av några särskilt     

      svåra moment.       

  

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

13. Det är viktigt för mig att delta i Idrott och hälsa för att jag skall   

      hålla mig i form 
 

1             2             3             4             5             6             7 

 
14. Jag har fått intrycket av att jag inte är tillräckligt bra för att lyckas   
      inom de moment som ingår i ämnet.  
 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

15. För att jag anser att det ger mig status hos mina klasskamrater. 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

 

16. För att få betyg så jag kan söka in till högre utbildning. 

 

1             2             3             4             5             6             7 
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17. För att det är ett bra sätt att utveckla färdigheter som kan vara    
      användbara även utanför ämnet Idrott och hälsa. 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

18. För den tillfredställelse jag känner när jag överträffar mina egna   
      tidigare prestationer.   

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

19. För att jag skulle känna mig missnöjd med mig själv om jag inte    
      deltog. 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

20. För att mina föräldrar tycker att det är viktigt att delta i Idrott    
      och hälsa. 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

21. För att visa andra hur bra jag är på idrott.       

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

22. För att hitta en fysisk aktivitet som jag kan ägna mig åt på fritiden    

      idag och senare i livet. 
 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

23. För att det jag lär mig på lektionerna i Idrott och hälsa tror jag kan              

      komma till nytta i mitt kommande arbetsliv 

 

1             2             3             4             5             6             7 
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 24. Det ser inte ut som om jag kan uppnå de mål jag satt upp för mig    

       själv.  

 
1             2             3             4             5             6             7 

 

25. För att mina klasskompisar deltar. 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 
26. Det är inte självklart för mig att vara med, Idrott och hälsa är inget för  
      mig. 
 

1             2             3             4             5             6             7 

  

27. För att jag tycker de aktiviteter vi gör på lektionerna är roliga. 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 
 
 
 

28. Ange 3 faktorer som ytterligare skulle kunna öka din motivationsgrad    

      till deltagandet i Idrott och hälsa A.  

 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 

Carolina & Martina 

 


