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Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka hur barn motiveras till fysisk aktivitet och hälsa i hem, 

skola och fritidsorganisation.

 Hur motiverar hem, skola och fritidsorganisation barn till livslång fysisk aktivitet och 

hälsa?

 Hur ser föräldrar, lärare och tränare på relationen fysisk aktivitet och hälsa?

 Hur viktigt är det enligt vuxna att föregå med gott exempel för att barn ska lära sig 

hälso- och motionsvanor?

 Hur upplever föräldrar, lärare och tränare motivation genom belöning?

Jag valde att arbeta efter en kvalitativ metod i form av intervjuer. Jag har totalt intervjuat 18 

informanter, fem grundskolelärare i idrott och hälsa, fem tränare och åtta föräldrar som alla 

har en relation till elever i årskurs 9 på vald skola. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp 

av en diktafon och transkriberades kort därefter. 

Resultatet visar att föräldrar, lärare och tränare motiverar barn till livslång fysisk aktivitet och 

hälsa genom att själva vara en förebild. Barnen tar i stor grad efter sin omgivning gällande 

hälso- och motionsvanor, där föräldrarna ses som barnens viktigaste förebild. Det 

framkommer att det är svårt för vuxna att lära barn god hälsa ifall föräldrarna själva har en 

ohälsosam livsstil. Samtliga föräldrar, lärare och tränare anser att fysisk aktivitet är kopplat 

till välmående och hälsa. Vissa menar till och med att idrott är hälsa. Flertalet anser att ju mer 

barnen är fysiskt aktiva, desto bättre hälsa får de. Studiens resultat visar även att föräldrar, 

lärare och tränare sällan motiverar barn genom belöning. Dock anser man att belöning är en 

viktig del i barns motivation.

Slutsatsen visar att föräldrar, lärare och tränare upplever det som viktigt att själv vara fysiskt 

aktiv, att visa att man tycker det är viktigt, roligt och intressant. Dock upplever man det som 

svårt att nå barnen när man pratar om värdena av fysisk aktivitet och hälsa då barnen har 

svårigheter att se framåt i tiden och att förstå dessa värden med livslång fysisk aktivitet och 

hälsa. Föräldrar, lärare och tränare har även olika uppfattningar ifall fysisk aktivitet i stora 

mängder kan skapa ohälsa. Flertalet tränare menar att man inte kan träna för mycket, medans 

föräldrar och lärare anser att det måste ske inom en viss gräns.
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1. Inledning

”Fysisk aktivitet är bättre än många piller – här finns en enorm möjlighet till förbättrad 

folkhälsa” (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 5).

Det var under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som jag fick upp ögonen för hur 

viktig den fysiska aktiviteten i skolan är för barn och ungdomar. Under min VFU har jag haft 

möjligheten att ha dialoger med olika elever, där det framkommit att för vissa elever är 

idrottsundervisningen i skolan det enda tillfälle under vardagen då de är fysiskt aktiva. Jag vill 

som lärare i idrott och hälsa att eleverna ska uppleva idrottsundervisningen som positiv och 

rolig, vilket kan motivera eleverna till att även vara fysiskt aktiva på sin fritid. Men hur kan 

man lyckas med detta? Vad är det som gör att vissa barn och ungdomar är fysiskt aktiva och 

andra inte? Dessa frågor har säkerligen många olika svar. Som blivande lärare är jag 

intresserad av att veta mer om hur lärare, föräldrar och idrottstränare ser på hur man kan 

motivera barn och ungdomar till livslång fysisk aktivitet och hälsa. I denna undersökning får 

jag inte reda på hur man faktiskt kan motivera barn och ungdomar till livslång fysisk aktivitet 

och hälsa då jag inte utfört studien på barn och ungdomar. Dock kan studien ge exempel och 

en inblick i hur lärare, föräldrar och idrottstränare tänker kring och arbetar med motivation.

Att som barn och ungdom ha positiva erfarenheter av rörelse och friluftsliv har en stor 

betydelse för om man senare i livet kommer att vara fysiskt aktiv. En hälsosam livsstil 

kombinerad med fysiska aktiviteter är grundläggande för människors välbefinnande (Lgr11). I 

kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa att ”undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska 

syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt 

aktiva och vistas i naturen” (Lgr11). I tidigare kursplanen Lpo94 för idrott och hälsa står det 

även att ”skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven (…) 

stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa.” Här har lärare i idrott och hälsa en mycket viktig roll, att motivera eleverna och att 

skapa ett klassrumsklimat där man upplever rörelseglädje och som kan leda till ett livslångt 

intresse för hälsa och fysisk aktivitet.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” 

(Ekman, 2009, s. 139). Den fysiska aktiviteten har många positiva egenskaper för hälsan, så 
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som minskad ängsla och oro samt förbättra kroppsuppfattningen och självkänslan hos 

individer, speciellt för de individer som upplever sig ha dålig självkänsla (Schäfer Elinder, 

2006, s. 31). Enligt Statistiska centralbyråns rapport (2007, s. 21) framkommer att 21 procent 

av pojkarna och endast 14 procent av flickorna i åldrarna 10-18 år anser att påståendena om 

psykiskt välbefinnande stämmer helt överens med dem själva. Påståendena för psykiskt 

välbefinnande var ”Jag är nästan alltid på gott humör.”, ”Jag orkar göra mycket.” och ”För 

det mesta är jag nöjd med mig själv.” Fysisk aktivitet är en viktig del för människors hälsa, 

men den fysiska aktiviteten är inte ensam helt avgörande. Det förekommer fall då människor 

är fysiskt aktiva men saknar hälsa. Inom framförallt elitidrott förekommer bland annat 

ätstörningar i högre grad än genomsnittsbefolkningen och detta utgör en allvarlig hälsorisk 

vid kombination med högintensiv träning (Schäfer Elinder, 2006, s. 8). Precis som lärarna har 

tränarna en viktig roll i att skapa rörelseglädje, där man utefter ett hälsofrämjande perspektiv 

lyckas skapa ett klimat inom sin fritidsorganisation som främjar livslång hälsa och fysisk 

aktivitet. På samma sätt kan man ha hälsa även fast man inte är fysiskt aktiv. Precis som 

WHO beskriver i sin definition av hälsa, är fysisk aktivitet endast en del av detta tillstånd. 

Detta gör att den fysiska aktiviteten inte kan isoleras, utan kan bero på faktorer så som 

kroppssyn och samhörighet till andra individer.

Föräldrar, lärare och tränare är tre möjliga kontakter för barn i dagens samhälle, där dessa 

kontakter har goda möjligheter att främja barnens hälsa och fysisk aktivitet i ett livslångt 

perspektiv. Det är därför angeläget att undersöka hur dessa tre parter motiverar barn till 

livslång fysisk aktivitet och hälsa. Syftet med föreliggande studie är således att undersöka hur 

föräldrar, lärare och tränare motiverar barn till livslång fysisk aktivitet och hälsa, hur de ser på 

relationen fysisk aktivitet och hälsa, hur viktigt är det enligt vuxna att föregå med gott 

exempel för att barn ska lära sig hälso- och motionsvanor samt hur föräldrar, lärare och 

tränare upplever motivation genom belöning.

2. Bakgrund

I detta avsnitt har jag för avsikt att definiera fysisk aktivitet, hälsa samt motivation. Jag anser 

att det finns klara samband mellan dessa begrepp. Det framkommer enligt (Lgr11) att 

människors välbefinnande har en stark koppling till fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. 

Det framkommer även att positiva erfarenheter av fysisk aktivitet som barn har stor betydelse 

för om man senare i livet är fysiskt aktiv, och det är här som jag anser att motivationen har en 

betydande roll ifall barnen håller sig livslångt fysiskt aktiva. Motivation kan på många sätt 
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skapa känslor av intresse, njutning och glädje hos individer vilket kan bidra till att barn 

upplever fysisk aktivitet som någonting roligt och positivt. Tillsammans kan motivation, 

fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil hjälpa barn till att uppleva välbefinnande.

Jag kommer i detta kapitel även att redogöra för vad som står i grundskolans läroplan gällande 

fysisk aktivitet, hälsa och motivation, individers fysiska aktivitet i skola och samhälle samt 

värden och risker med fysisk aktivitet.

2.1 Definition av fysisk aktivitet

Precis som motivation är fysisk aktivitet och hälsa komplexa begrepp som innehar många 

olika definitioner. För att göra dessa två komplexa begrepp mer konkreta har jag valt ut två 

definitioner framtagna av SBU och WHO. Jag kommer i denna studie att utgå ifrån dessa två 

definitioner gällande fysisk aktivitet och hälsa.

”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet 

innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av 

kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv” (SBU, 2007, s. 43). Definitionen säger att 

all rörelse av kroppen som bidrar till en ökad energiomsättning, oavsett tidpunkt och aktivitet 

betecknas fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i skolan avser alla former av fysisk aktivitet som 

styrs av skolan. Med det menas idrottslektionerna, rasterna, temadagar, skolvägen, 

idrottsevenemang samt klubb- och eftermiddagsverksamhet (Undervisningsministeriet, 2007, 

s. 11).

2.2 Definition av hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp”

(Ekman, 2009, s. 139). Definitionen visar att avsaknaden av handikapp och sjukdom ej 

resulterar i hälsa. För att ha hälsa krävs att man upplever fullständigt välbefinnande av såväl 

fysiskt, psykiskt och socialt.  

2.3 Definitioner av motivation

Nationalencyklopedin (NE) definierar motivation enligt följande:
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”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål.”

NE klargör vidare att ”teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och 

varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum att 

organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden.”

(Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-07) Detta medför att motivationsstrategier är viktiga 

för att sätta individers handlingar och mål i perspektiv. Motivationsstrategier kan hjälpa oss 

att förstå varför vi eftersträvar specifika mål och utför handlingar.

Psykologiforskaren Helene Ahl redogör för att det finns många definitioner samt 

vetenskapliga teorier om motivation, där de flesta forskare börjar med att konstatera att 

motivationsbegreppet är mångtydigt och används på många olika sätt. Ahl exemplifierar flera 

definitioner av motivation som olika forskare tagit fram. Några av definitionerna handlar om 

att motivation är något som finns inom individen och som kan relateras till handling, en annan 

definition handlar om att man ser motivation som ett målinriktat beteende, andra forskare 

betonar val, uthållighet och fokusering. Den franske forskaren Robert. J. Vallerand menar att 

en av anledningarna till varför motivationsbegreppet är så svårdefinierat är för att det inte 

direkt är observerbart (Vallerand, 2004, s. 428).

I ett försök att finna en gemensam faktor för definitionen av motivation redogör jag i 

nedanstående text för två definitioner utformade av forskarteamet Johan Faskunger och Erik 

Hemmingsson, samt Anna-Karin Granbom. Gemensamt för dessa två definitioner är att 

motivation kan beskrivas som en inre vilja, en katalysator som sätter igång en handling eller 

förändring.

Faskunger och Hemmingsson (2005, s. 28) beskriver motivation som själva drivkraften och 

katalysatorn för att sätta igång och bevara en förändring. De beskriver motivation som en 

mycket föränderlig process som beror på sammanhang, situation och förhållande. 

Granbom menar att motivation kan sägas beskriva en egen eller utifrån styrd påverkan av 

viljan, en ”igångsättare”, till att utföra en handling, som man tror kan tillgodose behoven eller 

förverkliga motiven. Med handlingen uppnås de mål man ställt upp. Målet för handlingen 

bestämmer styrkan av motivationen (Granbom, 1998).
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2.4 Motivation, fysisk aktivitet och hälsa i Lgr 11

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa tillhörande Lgr11 finns uttalade syften och långsiktiga 

mål, samt centralt innehåll som anger vad som ska behandlas i undervisningen. Det finns 

alltså reglerat vad läraren ska jobba efter, vilket gör undervisningen förhållandevis styrd. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2011, s. 51) kan man 

läsa att ”undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. (…) Eleverna ska 

också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och 

hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.”

Där står också att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen. (…) Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande.”

Sammanfattningsvis visar Lgr11 att undervisningen i idrott och hälsa ska ge möjlighet och

utveckla elevernas kunskaper, intresse och förmågor gällande fysisk aktivitet och hälsa i ett 

livslångt perspektiv. Skolan ska också vara en arena som dagligen erbjuder fysisk aktivitet

och som skapar förutsättningar för eleverna att utveckla goda hälsovanor.

2.5 Fysisk aktivitet i skolan och i samhället

I en studie framförd av Riksidrottsförbundet framkommer det att merparten av den svenska 

befolkningen idag är fysiskt inaktiv. Bara hälften av unga vuxna, en tredjedel av personer i 

medelåldern samt endast en fjärdedel av de äldre utövar fysisk aktivitet regelbundet. Det 

framkommer att invandrarna som grupp ägnar mindre tid åt motion och friluftsliv samt att de 

inte i lika stor utsträckning är föreningsaktiva vilket resulterat i att de mår sämre än resten av 

befolkningen (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 6). Vuxna är mindre fysiska aktiva än barn och 

enligt en finsk enkätundersökning är barn som mest aktiva då de är tolv år

(Undervisningsministeriet, 2007, s. 10). Barn och ungdomar rör på sig allt mindre, men något 

som inte uppmärksammats lika påtagligt är att barnens förutsättningar till en fysiskt aktiv 

livsstil i samhället idag har generellt sett blivit allt sämre (Faskunger, 2008, s. 11).
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Utövandet av den fysiska aktiviteten har minskat hos barn, ungdomar och vuxna i Sverige. 

Ungdomar som inte ägnar sig åt idrott på sin fritid ökar avsevärt. Dock finns det även 

ungdomar som ägnar mycket tid åt fysisk aktivitet och tränar hårt, vilket gör att befolkningen 

kan delas upp i två grupper. En grupp som är mycket fysiskt aktiv och en grupp som är 

mycket fysiskt inaktiv (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 6).

Tuija Tammelin menar att enbart fysisk aktivitet från idrottslektionerna inte räcker till för att 

täcka skolbarnens dagliga behov av fysisk aktivitet. Dock har idrottslektionerna en särskild 

uppgift, ”att lära eleverna att röra på sig och fostra dem genom fysisk aktivitet. Genom 

gymnastikundervisningen kan vi inverka positivt på elevernas fysiska, psykiska och sociala 

handlingsförmåga och välbefinnande och få eleverna att förstå den fysiska aktivitetens 

inverkan på hälsan.” Idrottslektionerna ger skolbarnen kunskaper, färdigheter och upplevelser 

som hjälper dem att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. (Undervisningsministeriet, 2007, s. 

11)

Grundläggande rekommendation från Läkemedelsverket gällande fysisk aktivitet är att 

”målsättningen bör vara fysisk aktivitet i sammanlagt minst 30 minuter, gärna 60 minuter, 

helst varje dag med hänsyn tagen till individuella förutsättningar. Intensiteten bör vara 

åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man 

utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten” (SBU, 2007, s. 49).

Rekommendationen visar att utifrån individuella förutsättningar är målsättningen att varje 

individ är fysiskt aktiv sammantaget minst 30 minuter dagligen med måttlig intensitet, så som 

rask promenad. Ökar man dessutom den dagliga mängden eller intensiteten kan man få 

ytterligare hälsoeffekter. 

2.6 Värden och risker med fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet, idrott och motion för med sig många fördelar. Några av de allra 

viktigaste faktorerna är ökat välbefinnande, bättre koncentrationsförmåga, ökad 

inlärningsförmåga, stärkt självförtroende, bättre kondition, ökad muskelstyrka samt en 

minskad risk för belastningsskador (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 3).

Forskning visar att under vuxenlivet, ungdomsåren och barndomen är självkänsla, självtillit 

samt social säkerhet viktiga faktorer för hälsa och välbefinnande. Att känna samhörighet med 

andra är en viktig faktor för god hälsa genom hela livet. Att tillsammans med andra utöva 
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idrott, motion och fysisk aktivitet skapar möjligheter för ett socialt nätverk. Ett socialt nätverk 

där motion och rörelse blir mer än bara fysisk aktivitet, det skapar möjligheter för personer att 

uppleva sammanhang och gemenskap. En nordisk studie visar att hälften av alla barn har dålig 

självkänsla. Här kan den fysiska aktiviteten finnas till hands som kan hjälpa barn, ungdomar 

och vuxna till god hälsa och välbefinnande genom att uppleva samhörighet och gemenskap 

med andra människor (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 6).

Regelbunden fysisk aktivitet för med sig många fördelar, dock för den även med sig vissa 

risker. Den fysiska aktiviteten för med sig risker så som skador eller negativa effekter på 

skelettmuskelben, tillfällig högre risk för plötslig hjärtdöd eller allmänt obehag vid för hög 

puls. Fysisk aktivitet i överdriven mängd tillsammans med ätstörningar förekommer inom 

olika idrotter och kan bidra till benskörhet och utebliven menstruation. Inom elitidrott 

förekommer även ätstörningar i högre grad än genomsnittsbefolkningen (Schäfer Elinder, 

2006, s. 36).

3. Forskningsöversikt

3.1 Främjandet av fysisk aktivitet och hälsa

Anders Raustorp (2000) beskriver att hälsoarbetet i skolan, traditionellt sett inriktar sig på att 

upplysa om särskilda hälsoproblem, så som tobak men utan att belysa ett helhetsperspektiv. Detta 

medför att denna undervisning endast blir informativ och ytlig i sin karaktär vilket mest bidrar till 

ökad kunskap inom faktakunskaper. För att uppnå varaktig beteendeförändring av fysisk aktivitet 

och hälsa krävs uppemot 80 timmar av traditionell undervisning. Håkan Jenner menar i sin tur att 

för att lärarna ska lyckas i sitt motivationsarbete krävs det att läraren är öppen och engagerad 

(Jenner, 2004, s. 11). ”De projekt som lyckats bäst med att främja ungdomars fysiska aktivitet 

är de där skolorna samarbetat med föräldrarna eller kommunen och där många faktorer 

påverkats samtidigt” (Undervisningsministeriet, 2007, s. 45).

Benjamin Caballero m.fl. har i sin randomiserade studie utgått ifrån 41 skolor i USA, där 

1704 amerikanska indianer i årskurs 3-5 deltagit i studien. Studien sträckte sig över tre år där 

syftet var att utvärdera effektiviteten av en skolbaserad intervention för att minska andelen 

kroppsfett hos amerikanska indianer. Studien utgick ifrån fyra komponenter, vilka var

förändring av kostintag, ökad fysisk aktivitet, läroplan som fokuserar på sunda kostvanor och 

livsstil samt ett program utformat för familjär medverkan. Elevernas läroplan utformades för 
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att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor, där två stycken 45-minuters lektioner 

hälsoundervisning samt ett extra aktivitetspass genomfördes av lärare varje vecka under 12 

veckor. Det genomfördes också demonstrationer och aktiviteter för elever och föräldrar för en 

hälsosam livsstil. Eleverna fick även genomföra rastaktiviteter på 2-10 minuter med målet att 

främja fysisk aktivitet i klassrummet. Resultatet av studien visade inte på någon signifikant 

minskning av andelen kroppsfett hos eleverna, dock fanns en signifikant minskning av 

elevernas totala energiintag samt andelen fett i elevernas kost. Studien visar ingen ökning av 

elevernas fysiska aktivitet i skolan, dock fanns en signifikant positiv förändring av beteenden, 

attityder och kunskaper. Sammanfattningsvis visar studien på att med rätt utbildade lärare och 

anpassad läroplan kan bidra till signifikanta skillnader i hälsorelaterade beteenden och 

kunskap hos barn i årskurs 3-5 (Caballero, 2003).

3.2 Motivationsstrategier för individen

Marie Dacey (2009) beskriver i sin undersökning fem strategier för att direkt främja fysisk 

aktivitet hos individer. I undersökningen framkommer olika motivationsstrategier som kan 

hjälpa individer att hitta sin egen väg till fysisk aktivitet och hälsa. Genom att hjälpa individer 

att hitta sin egen väg till fysisk aktivitet och hälsa menar Dacey att individerna blir mer 

självbestämmande vilket skapar ett större och mer regelbundet engagemang för fysisk 

aktivitet. Dacey menar också att motivation som inte utgår från självbestämmande endast 

medför små förändringar gällande engagemang för fysisk aktivitet och hälsa. De fem 

motivationsstrategierna är i kronologisk ordning, skapa en vision, diskutera vad som är 

viktigt, skapa självständig och stöttande miljö, främja glädje samt uppmuntra medvetenhet.

1. Skapa en vision

I början på ett förändringsbeteende är det viktigt att hjälpa en individ att utveckla en identitet 

som en person som är fysiskt aktiv. Det gäller att skapa en positiv och möjlig självbild till att 

vara fysiskt aktiv. Allt eftersom individen förändrar sitt beteende, desto mer kommer 

beteendet att komma naturligt och som skapar inre motivation där fysisk aktivitet blir en 

självbestämmande del av individen själv.

2. Diskutera vad som är viktigt

Lyssna på personen ifråga och uppmuntra individen till att dela med sig av vad han eller hon 

tycker är viktigt i livet samt vad fysisk aktivitet kan hjälpa dem att uppnå personliga mål. Det 
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är viktigt att utveckla program som är i direkt kontakt med individens egna intressen och 

värden, samt alla förbättringar ska hyllas. 

3. Skapa självständig och stöttande miljö

Skapa en omgivning som hör ihop med individens egna värden och som betyder mycket för 

individen personligen. Detta kan exempelvis vara att sätta upp ett familjefoto på väggen där 

man utövar fysisk aktivitet. Här gäller det att låta individen bestämma olika aspekter av 

träningsschemat. Exempelvis låta individen bestämma valet av musik eller ifall han eller hon 

föredrar att springa utomhus eller inomhus.

4. Främja glädje

Att uppleva nöje i varje steg i ett förändringsbeteende är mycket viktigt. Här gäller det att 

hjälpa individen att definiera och bekräfta all form av nöje som uppstår under tidens gång. För 

de individer som börjar bli mer fysiskt aktiva gäller det att få personerna i fråga att reflektera 

över de positiva aspekterna med fysisk aktivitet samt att få sina utmaningar bekräftade. Dock 

måste man komma ihåg att nöje inte alltid kännetecknar glädje.

5. Uppmuntra medvetenhet

Vid varje möte med individen är det viktigt att låta den första stunden vara till hjälp för 

individen att bli medveten om hur han eller hon känner sig just nu. Man kan föreslå att 

individen sluter sina ögon och ta några djupa andetag och fråga vad de tänker på just denna 

dag. Som motivator är det viktigt att komma ihåg att varje individ känner sin egen kropp bäst 

och är själv den bästa personen att avgöra vad som känns bäst för att uppnå välmående.

Sammanfattningsvis menar Marie Dacey (2009) att dessa fem strategier ger stora möjligheter 

för individerna att hitta sin egen väg till fysisk aktivitet och hälsa samt bygga upp deras 

inställning, erfarenheter och värden till fysisk aktivitet och hälsa. Som motivator är det viktigt 

att tro på det man gör och att känna sig bekväm. Hon menar att det är viktigt att vara kreativ 

och testa sina idéer. 

Jämförelsevis beskriver Len Kravitz (2011) i sin studie fem anledningar till varför individer 

väljer att inte vara fysiskt aktiva samt strategier för hur man hjälper dessa individer att 

anamma en fysiskt aktiv livsstil. Dessa fem anledningar är avsaknad av tid, avsaknad av 

motivation, dålig självbild, avsaknad av stöd samt skuldkänslor. För individer som upplever 
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sig sakna tid för fysisk aktivitet måste man hjälpa personen att planera, organisera och 

prioritera fysisk aktivitet. Vid brist av motivation gäller det att prova nya alternativ till att vara 

fysiskt aktiv samt att försöka att göra den fysiska aktiviteten roligare genom att exempelvis 

spela individens favoritmusik under fysisk aktivitet. Har en individ dålig självkänsla eller 

upplever avsaknad av stöd måste man hjälpa individen att fokusera på personliga prestationer 

samt att beskriva för individen de positiva värden av fysisk aktivitet, så som förbättrad hälsa 

och livsstil. Man kan också arrangera gruppträning samt föreslå träning med en kompis. För 

att hjälpa individer som upplever skuldkänslor kan man diskutera med individen om han eller 

hon kan söka stöd hos familj och vänner. Man kan återigen förklara de positiva värden som 

tillkommer med en fysiskt aktiv livsstil. 

3.3 Ledares motivationsarbete

Barbara A. Brehm (2006) väljer till skillnad från ovanstående författare att inrikta sig på 

aktivitetsledare och har tagit fram sex motivationsstrategier för att främja fysisk aktivitet och 

hälsa. Brehm menar att individer som har god självtillit till sin egen förmåga av att vara fysiskt 

aktiva samt upplever ett socialt stöd och uppmuntran, kommer att vilja fortsätta att vara fysiskt 

aktiva trots svårigheter som dyker upp under resans gång. Något som annars kunnat få individerna 

att ge upp en fysiskt aktiv livsstil och god hälsa (2006, s. 67).

De sex motivationsstrategierna innefattar socialt stöd, trevlig omgivning och olika former av 

belöningar.

 Påminn utövarna om att regelbunden träning kräver tid och energi

 Uppmuntra utövarna att prioritera sin hälsa

 Lägg upp träningen så att den snabbt kan bli en vana

 Föreslå träning på morgonen

 Framhäv träningens stressreducerade fördelar

 Föreslå utövarna att försöka få med sig en kompis

Jag kommer i nedanstående text att redogöra för Handslaget och syftet med detta är att visa på 

en av de stora satsningar som genomförts gällande barn och idrott de senaste åren. Handslaget 

har tydliga kopplingar till fysisk aktivitet och hälsa då syftet med satsningen var att ge en 

ökad möjlighet till idrott för barn och ungdomar, samt en målsättning om att satsa på 

flickidrotten, samverka med skolan och vara delaktiga i kampen mot droger. Jag har även valt 
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att redogöra för Handslaget då det finns utarbetade utvärderingar av denna satsning vilket 

möjliggör reflektion.

3.4 Handslaget

”Handslag med idrotten” är namnet på en satsning som riksdagen beslutade år 2003. Denna 

satsning inriktade sig på barn- och ungdomsidrotten och sträckte sig över fyra år, där 

sammanlagt en miljard kronor tilldelades idrottsrörelsen. Syftet med Handslaget var att ge en 

ökad möjlighet till idrott för barn och ungdomar. Man har haft som mål att satsa på 

flickidrotten, samverka med skolan, vara delaktiga i kampen mot droger samt hålla tillbaka 

alla kostnader (Apitzsch, 2007, s. 3).

Resultatet visar att sammanlagt 1333 projekt har genomförts det första året genom ett 

samarbete mellan skola och Handslaget. Idrottsföreningarna hade ett klart syfte med 

samarbetet med skolan och detta var att nå ut till de barn och ungdomar som man vanligtvis 

haft svårigheter att engagera. Det framkommer att av totalt 78 skolor anger 33 av dessa ett 

samarbete genom Handslaget. Genom en resultatgenomgång av Handslagets samarbete med 

skolorna visar detta att majoriteten av rektorerna på skolorna i låg utsträckning uppfattar 

samarbetet med idrottsföreningarna som ett medel för att uppfylla kravet på daglig fysisk 

aktivitet. Analysen av Handslaget visar att det inte finns något samband mellan skolans 

dagliga fysisk aktivitet och Handslaget. Resultatet visar på att det både förekommer skolor 

som har daglig fysisk aktivitet samt de skolor som inte har detta trots en samverkan med 

Handslaget (Fagrell, 2007).

Många menar att samverkan mellan idrott och skola har blivit till det bättre. Den mest 

förekommande samverkan med idrottsrörelsen har varit att idrottsföreningar besöker skolan 

och informerar om sin respektive verksamhet. Samverkan har även bestått utav att 

idrottsledare besöker skolan och leder aktiviteter samt att eleverna erbjuds att delta i

aktiviteter anordnade av idrottsföreningarna. Satsningar inom distriktsidrottsförbundet tycks i 

större utsträckning ha nått barn än ungdomar samt tjejer i lägre utsträckning än killar. Tre 

faktorer som lyfts fram som förutsättningar för framgång inom detta samarbete har varit, 

planering, dialog samt engagemang (Åkesson, 2008, s. 24).

I en utvärdering av Handslaget (Engström, 2008) framkommer det att såväl flera parter även 

ställt sig kritiskt till Handslaget. Bland annat Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbundet 

och Distriktsidrottsförbundet menar att det har varit otydliga mål och anvisningar för 

projektverksamheten. Även de administrativa funktionerna som rapportering, 
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medelstilldelning och utvärdering har inte fungerat på ett bra sätt. Medlen tycks även i störst 

utsträckning ha hamnat i välbärgade kommuner och i tätorter.

Sammanfattningsvis pekar den tidigare forskningen på att det finns olika strategier och stilar 

för att främja och motivera barn till fysisk aktivitet och hälsa. Marie Dacey och Len Kravitz 

redogör för olika motivationsstrategier som kan hjälpa individer att hitta sin egen väg till 

fysisk aktivitet och hälsa. Barbara A. Brehm inriktar sig istället på ledares motivationsarbete 

och beskriver motivationsstrategier för hur man kan främja fysisk aktivitet och hälsa. Vidare i 

den tidigare forskningen beskrivs Handslaget, en stor satsning som genomförts gällande barn 

och idrott de senaste åren.

4. Teoretiskt perspektiv

Under åren som gått har forskare och psykologer kommit fram till att det existerar olika typer 

av motivation (Vallerand, 2004, s. 428). Jag kommer i detta kapitel att redogöra för tre olika 

typer av motivation: den inre motivationen, den yttre motivationen samt amotivation. Jag 

kommer även att beskriva Robert J Vallerands hierarkiska motivationsmodell som utgår ifrån 

tre olika nivåer där den inre motivationen, den yttre motivationen samt amotivation kan äga

rum. Syftet med valet av Vallerands hierarkiska motivationsmodell är att det ger ett 

flerdimensionellt perspektiv på ovanstående tre typer av motivation och delar in dessa i tre 

hierarkiska nivåer benämnda situationsnivå, kontextuell nivå samt global nivå. Detta 

flerdimensionella perspektiv på motivation möjliggör att jag i min studie i större utsträckning 

kan precisera lärarnas, föräldrarnas och tränarnas syn på motivationsbegreppet samt dela in 

deras motivationsarbete i nivåer.

4.1 Inre motivation

Med inre motivation menas att en individ utför en aktivitet eller handling för att personen 

innerst inne tycker det är intressant och roligt, där handlingen i sig skänker tillfredställelse 

(Ryan & Deci, 2000, s. 55: Tenenbaum, 2007, s. 60). En handling utförd av inre motivation 

definieras även som avsaknaden av utomstående press eller kontroll (Ryan & Deci, 1990, s. 

249). Den inre motivationen grundas på människans behov av självbestämmande och 

kompetens som resulterar i olika beteenden som alla härrör från upplevelse av egenkontroll 

och självbestämmande (Ahl, 2004, s. 46). En individ med inre motivation brukar ofta uppleva 

en känsla av kompetens, självständighet och samhörighet (Dawes, 2008 s. 1). Forskning har 

visat att individer som uppmuntras och stöds i sina egna initiativ får en ökad inre motivation 
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(Granbom, 1998, s. 15). Den inre motivationen anses vara den mest önskvärda formen av 

motivation vid fysisk aktivitet, då deltagandet baseras på nöjet av att delta och inte på alla 

fördelar som kommer med aktiviteten (Zhang, 2011 s. 52). Ett exempel på inre motivation är 

en individ som dansar för att han eller hon tycker det är intressant och tillfredställande att lära 

sig nya danssteg (Vallerand, 2004, s. 428).

Vallerand redogör för att den inre motivationen kan delas in i tre olika typer, nämligen 

Knowledge(Kunskap), Accomplishment(Prestation) samt Stimulation(Stimulering).   

Knowledge(Kunskap) kan beskrivas som den typ av inre motivation där en individ deltar i en 

aktivitet på grund utav tillfredställelsen av att undersöka, förstå och lära sig nya saker 

(Vallerand, 2002, s. 42). Ett exempel är en elev som deltar i fotbollsundervisningen för 

tillfredställelsen av att lära sig nya sätt att dribbla med fotbollen.

Accomplishment(Prestation) är den typ av inre motivation som äger rum då en person deltar i 

en aktivitet på grund utav tillfredställelsen av att uppnå och klara av olika färdigheter (Wilson, 

s. 2). Ett exempel är en elev som deltar i friidrottsundervisningen för tillfredställelsen av att 

lära sig kasta spjut.

Stimulation(Stimulering) inträffar då en individ deltar i en aktivitet för att uppleva 

stimulerande upplevelser (Tenenbaum, 2007, s. 60). Ett exempel är en långdistanslöpare som 

springer på grund av att han eller hon upplever positiva sinnesupplevelser av att känna vinden 

i håret och att bli andfådd.

4.2 Yttre motivation

Den yttre motivationen kan beskrivas som motsatsen till den inre motivationen där en individ 

med yttre motivation deltar i en aktivitet med hopp om belöning eller att uppnå mål. Att delta 

i en aktivitet för att slippa bestraffning definieras också som yttre motivation (Ryan & deci, 

2000, s. 7: Vallerand, 2004, s. 428). Ett exempel på yttre motivation kan vara att en elev deltar 

i idrottsundervisningen för att få bra betyg. Granbom (1998, s. 17) beskriver att den yttre 

motivationen bevaras så länge som en individ har förhoppningar om att uppnå vissa mål, få 

belöning eller kontroll existerar. Vid tidigare forskning trodde man att en handling utförd med 

yttre motivation saknade självbestämmande, där alla beteenden av yttre motivation var 

oförutsedda. Dock visar forskning framtagen av Ryan & Deci att vissa typer av yttre 

motivation involverar självbestämmande och val. Ryan & Deci redogör för att den yttre 
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motivationen kan delas in i fyra olika typer, där vissa typer innefattar självbestämmande och 

val. Från lägre till högre form av självbestämmande benämns dessa, yttre reglering, 

introjicerad reglering, identifierad reglering samt integrerad reglering (Vallerand, 2002, s. 4).

Yttre reglering avser beteenden som motiveras och regleras med yttre medel, så som belöning 

och att undvika diverse krav som exempelvis socialt tryck (Vallerand, 2004, s. 429).

Introjicerad reglering kan beskrivas som den typ av yttre motivation där individen tar till sig 

uppmaningar från sin miljö. Individen börjar förena sina anledningar till sitt beteende. En 

individ med introjicerad reglering handlar utefter skyldigheter, då individen vill undvika 

känslor av skam och press. Denna typ av yttre motivation är inte självbestämmande då 

individen fortfarande upplever press (Vallerand, 2002, s. 4).

Med Identifierad reglering utförs en handling utifrån ett självvalt beteende. Trots att individen 

inte gillar detta beteende så tar individen till sig detta beteende då det är betydelsefullt och har 

ett stort värde för individen (Hassmén et al. 2003, s. 171). Ett exempel kan vara att ett barn 

väljer att träna styrketräning, trots att barnet egentligen inte gillar det. Barnet utför denna 

handling för personen anser att det är viktigt att bli stark, och ser styrketräning som ett ”gott 

ont”.

Integrerad reglering är den fjärde och sista typen av yttre motivation och är även den mest 

självbestämmande. Denna typ av yttre motivation äger rum när individens beteenden helt kan 

likställas med sig själv (Ryan & Deci, 2000, s. 9). Fokus ligger på hur individens beteenden 

passar in med utsatta mål och aktiviteter i livet hos individen (Vallerand, 1992, s. 3).

4.3 Amotivation

Amotivation kan beskrivas som den typ av motivation där syfte saknas i individens agerande 

och därav avsaknad av motivation (Vallerand, 2004, s. 428). Individer med amotivation har 

svårt att se något syfte med en aktivitet och upplever en känsla av inkompetens och avsaknad 

av kontroll (Tenenbaum, 2007, s. 61). Amotivation kan därför på många sätt ses som snarlik 

till inlärd hjälplöshet. Jämförelsevis mellan den inre motivationen och den yttre motivationen, 

är amotivation den minst självbestämmande. Detta på grund utav att det saknas 

målmedvetenhet, hopp om belöning samt möjligheten att ändra händelseförlopp (Vallerand, 

1992, s. 4).
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4.4 Vallerands hierarkiska nivåer

Forskning har över åren genomförts på inre motivation, yttre motivation samt amotivation där 

det har visat sig att personlighet, motivation på situationsnivå samt motivation på kontextuell 

nivå (eller berörande livet) influeras av många olika faktorer som leder till olika resultat 

(Vallerand, 2007, s. 60). Vallerand redogör för att den inre motivationen, den yttre 

motivationen samt amotivation representeras inom individen på tre generella hierarkiska 

nivåer (Vallerand, 2002, s. 5). Från den lägsta till den högsta nivån inom hierarkin, är 

situationsnivån, den kontextuella nivån samt den globala nivån (Vallerand, 2004, s. 429).

Vallerand redogör för motivation på situationsnivå som den typ av motivation en individ 

upplever vid deltagande i en särskild aktivitet, vid en specifik tidpunkt (Vallerand, 2007, s. 

62). Motivation på denna nivå är väldigt föränderlig och instabil, på grund utav individens 

mottaglighet från miljön (Guay, 2003, s. 993). Priser, belöningar, utvärdering, övervakning 

samt tidsgränser är exempel på sociala faktorer som påverkar denna motivation (Hassmén et 

al. 2003, s. 172). Motivation på situationsnivå är ett motiverande tillstånd och Vallerand 

benämner denna motivation som ”här och nu motivationen” (Vallerand, 2004, s. 429: Guay,

2003, s. 993). Ett exempel på motivation på situationsnivå, är den motivation en tennisspelare 

upplever då han eller hon tränar klockan halv sex en fredagsmorgon (Vallerand, 2004, s. 429).

Motivation på en kontextuell nivå har till skillnad från situationsnivån en relativt stabil 

disposition. Individer upplever motivation på en kontextuell nivå till en specifik kontext, så 

som jobb, idrott och utbildning. Med andra ord reflekterar motivation på kontextuell nivå 

individens normala motivation inom en förutbestämd kontext. Motivationsklimat är en faktor 

som har stor betydelse för motivationen och finns i individens omgivning, bland annat 

idrottsundervisningen. Ledare, tränare, föräldrar samt lagmedlemmar är exempel på personer 

som har en viktig roll i att skapa ett klimat där man uppmuntras och motiveras till att delta i 

en aktivitet. I ett motivationsklimat ligger fokus på att blir bättre och att utvecklas och inte på 

att prestation värderas i form av att vinna eller att vara bättre än andra. Om fokus ligger på 

prestation, exempelvis om föräldrarna alltid frågar sitt barn efter match ifall de vann eller 

förlorade sin match och inte om barnets utförande, finns en risk för att motivationsklimatet 

kommer att bestå av yttre faktorer som är mindre kontrollbara (Hassmén et al. 2003, s. 173).
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Motivation på en global nivå hänvisar till en allmän motivation som en individ upplever vid 

samspel med sin omvärld (Vallerand, 2004, s. 430). Den globala nivån har till skillnad de 

andra nivåerna en mer generell och stabil karaktär, då den äger rum utanför idrotten och inte 

endast innefattar den idrottsliga delen av en människas liv. På denna nivå påverkas en individs 

motivation genom olika globala sociala faktorer, exempelvis de attityder som finns i samhället 

riktat mot de aktiviteter som individen deltar i samt individens levnadsmiljö (Hassmén et al. 

2003, s. 175).

4.5 Motiv och mening inom fysisk aktivitet och motion 

Vallerands beskrivning av inre- och yttre motivation kan på många sätt jämföras med Lars-

Magnus Engströms redogörelse för egenvärde respektive investeringsvärde. Egenvärde kan 

beskrivas som att man utför en aktivitet för att själva aktiviteten i sig har ett värde, exempelvis 

avkoppling, gemenskap och stimulans (Engström, 2002, s. 23). När en aktivitet har ett 

egenvärde så är det att ha roligt för stunden, äventyret och spänningen som är det 

eftersträvansvärda och inte för att uppnå något annat, så som bättre hälsa eller framgångar i 

tävling (Engström, 2002, s. 112). För vissa kan idrottsutövning ha ett specifikt värde, något 

som höjer livskvalitén och som inte går att finna på annat sätt. Det kan exempelvis vara att 

olika former av friluftsaktiviteter i skog och mark, att åka långfärdsskridskor eller skidåkning 

där individer får chans att koppla av och andas ut, en höjdpunkt i sin tillvaro (Engström, 2002, 

s. 23). 

En individ kan också ha ett investeringstänkande vid utförande av en aktivitet, så som att 

förbättra sitt hälsotillstånd eller prestationsförmåga och detta är vad som kallas 

investeringsvärde. Syftet med utförandet av en aktivitet blir att man ska få någon form av 

effekt och inte på den aktuella upplevelsen. Fysisk aktivitet och träning kan för vissa individer 

vara ett investeringsvärde, genom att regelbundet utsätta kroppen för ansträngning och övning 

får man belöning, ibland långt fram i tiden i form av förhöjd prestationsförmåga, förbättrade 

tävlingsresultat, förbättrad hälsa eller attraktivare utseende (Engström, 2010, s. 60).

Precis som NE beskriver i sin definition av motivation, förklarar motivationsteorier varför vi 

över huvud taget utför en handling, samt varför vi utför vissa handlingar och inte andra. 

(Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-07) Det teoretiska perspektivet blir därför 

användbart i denna studie för att kunna förstå föräldrarnas, lärarnas och tränarnas resonemang 

kring mina forskningsfrågor. Utifrån de teman som framkommit ur intervjumaterialet används 
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det teoretiska perspektivet tillsammans med dess begrepp för att analysera resultatet. De 

teoretiska begrepp som ligger till grund för analys av resultat är inre motivation i form av 

Stimulering, yttre motivation i form av Yttre reglering, egenvärde och investeringsvärde samt 

motivation på global nivå.

5. Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur barn motiveras till fysisk aktivitet och hälsa i hem, 

skola och fritidsorganisation.

Frågeställningar:

1. Hur motiverar hem, skola och fritidsorganisation barn till livslång fysisk aktivitet och 

hälsa?

2. Hur ser föräldrar, lärare och tränare på relationen fysisk aktivitet och hälsa?

3. Hur viktigt är det enligt vuxna att föregå med gott exempel för att barn ska lära sig hälso-

och motionsvanor?

4. Hur upplever föräldrar, lärare och tränare motivation genom belöning?

6. Metod

I detta avsnitt kommer jag att redovisa val av metod, urval, tillvägagångssätt vid insamling 

och bearbetning av data, argumentera för tillförlitlighetsfrågor samt de etiska principer jag 

tagit i beaktande.

6.1 Val av metod

Jag har i denna studie valt att använda mig av en kvalitativ metod. Jag valde en kvalitativ 

metod då syftet i denna studie är att särskilja och urskilja omväxlande handlingsmönster hos 

individer, vilket gör vald metod befogad (Trost, 2005, s. 14). Med hjälp av en kvalitativ 

metod kan vi få en djupare förståelse för det problem vi studerar och ge en helhetsbeskrivning 

av det sammanhang problemet kretsar kring. ”Metoden kännetecknas av närhet till den källa 

vi hämtar vår information från” (Holme, 1997, s. 13). I en kvalitativ studie fokuseras 

datainsamlingen på ”mjuka” data så som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser som till 

stor del äger rum genom verbala analysmetoder (Patel & Davidson 2003, s. 14).

Kvalitativa intervjuer ligger till grund för mitt resultat. Kvalitativ intervju är en form av 

informationssamling som är mycket krävande. Uppskattningsvis kan varje intervju omfatta en 
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till tre timmar. Detta gör att kvalitativa intervjuer har klara begränsningar när det gäller hur 

många intervjudeltagare vi kan ha med i en studie, beroende på hur vi väljer ut svarspersoner, 

hur krävande intervjusituationen är och analys av information (Holme, 1997, s. 100). 

Kvalitativ intervju har som syfte att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & 

Davidson 2011, s. 82). Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen 

liknar en vardaglig situation och ett vardagligt samtal. Det innebär att detta är den 

intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna 

(Holme, 1997, s. 99). Vid varje intervjutillfälle har jag använt mig av diktafon, vilket gör det 

möjligt att efter intervjutillfället kunna transkribera materialet i lugn och ro för att tillslut 

använda det material man finner användbart. ”För varje timma som går efter intervjun 

bleknar minnet. Minnesnoteringar bör alltså göras omedelbart efter intervjun och då med 

hjälp av bandspelare” (Ejvegård, 2009, s. 52). Jag har vid varje intervjutillfälle haft med mig 

intervjufrågor samt penna och anteckningsblock för att kunna anteckna under och efter varje 

intervju. Dock menar Ejvegård att ta anteckningar och att använda diktafon under en intervju 

kan fungera som hämmande för intervjudeltagaren vilket kan bidra till att man uttalar sig 

mera försiktigt (Ejvegård, 2009, s. 52).

I kvalitativa intervjuer kan man inte avgöra vilket svar på en fråga som är rätt, samt på 

förhand utforma fasta svarsalternativ. Strukturen på samtliga intervjuer har varit hög, vilket 

betyder att intervjufrågorna ställs i en specifik ordning. ”Tidigare frågor och svar kan 

nämligen påverka senare svar” (Ejvegård, 2009, s. 54). Jag har även använt mig av låg grad 

av standardisering, med vilket menas att intervjufrågorna varit ”öppna” och 

intervjupersonerna ges utrymme till att svara med egna ord (Patel & Davidson 2003, s. 78).

6.2 Urval och avgränsning

I min studie ingår en F-9 skola från södra Stockholm. Denna skola har även under hela min 

lärarutbildning varit min VFU-skola. I studien har 18 informanter valts ut, fem 

grundskolelärare i idrott och hälsa, fem tränare och åtta föräldrar som alla har en relation till 

elever i årskurs 9 på vald F-9 skola. Relationen till eleverna består utav: fem grundskolelärare 

undervisar eller har undervisat dessa elever i ämnet idrott och hälsa på vald skola, fem tränare 

tränar enskilda elever i årskurs 9 samt åtta föräldrar som har barn som går i årskurs 9 på vald 

F-9 skola.
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Urvalet kan beskrivas som strategiskt då Holme (1997, s. 101) beskriver att syftet med 

kvalitativa studier är att skaffa sig en djupare förståelse och mer fullständiga uppfattningar om 

ett fenomen samt att öka informationsvärdet. Detta innebär att urvalet inte sker slumpmässigt 

eller tillfälligt. Eftersom en av utgångspunkterna i en kvalitativ studie är att se till så att antalet 

informanter inte blir för stor, då både genomförande av intervjuer samt bearbetning av dessa 

kräver mycket tid, ansåg jag att åtta föräldrar respektive fem lärare och tränare var tillräckligt 

många informanter för att få svar på mina forskningsfrågor samt möjlighet till analys (Dalen, 

2008, s. 54).

Syftet med valet av föräldrar, lärare och tränare som informanter var för att detta möjliggör en 

bredare syn på motivationsarbetet i samhället. Barnen tillbringar en betydande del av sin 

vardag i grundskolan vilket gör att lärarna får god kontakt med barnen. Utanför skolan 

tillbringar barn tid med sina föräldrar vilket gör att även föräldrarnas motivationsarbete är 

väldigt betydelsefull för barnens motivation till livslång fysisk aktivitet och hälsa. Som en 

tredje faktor, fritidsorganisationen, tillbringar även vissa barn tid inom denna arena. 

Tillsammans skapar dessa tre, föräldrar, lärare och fritidsorganisation tre möjliga kontakter 

för barn i dagens samhälle, där dessa kontakter har goda möjligheter att främja barnens hälsa 

och fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv. Alla intervjuer genomfördes på utsatt tid och 

plats.

Eftersom namn på föräldrar, lärare och tränare inte nämns i denna studie, har jag valt att 

namnge deltagarna med olika fingerade namn. De fingerade namnen är Förälder A-H, Lärare 

A-E samt Tränare A-E. Här nedan görs en kort beskrivning av deltagarna.

Kort beskrivning av deltagarna:

Lärare A: Manlig lärare. 52år gammal. Undervisar heltid i idrott och hälsa årskurs 6, 7, 9.

Utbildad på GIH. Många års erfarenhet i yrket.

Lärare B: Manlig lärare. 56år gammal. Undervisar heltid i idrott och hälsa årskurs 4-9. 

Utbildad på GIH. Många års erfarenhet i yrket.

Lärare C: Kvinnlig lärare. 41 år gammal. Undervisar heltid i idrott och hälsa årskurs 3- 5 

(Långtidsvikarie). Utbildad på Lärarhögskolan. Många års erfarenhet i yrket.

Lärare D: Manlig lärare. 28 år gammal. Undervisat heltid i idrott och hälsa årskurs 7-9.  

Utbildad på GIH. Några års erfarenhet i yrket.
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Lärare E: Manlig lärare. 36 år gammal. Undervisar heltid lågstadielever 1-3 samt 

särskoleelever 4-6. Från början fritidspedagog. Utbildad på GIH. Många års erfarenhet i yrket.

Tränare A: Manlig baskettränare. 40 år gammal. Många års erfarenhet som tränare.

Tränare B: Manlig baskettränare. 27 år gammal. Många års erfarenhet som tränare.

Tränare C: Manlig baskettränare. 29 år gammal. Några års erfarenhet som tränare.

Tränare D: Manlig kampsportstränare. 25 år gammal. Några års erfarenhet som tränare.

Tränare F: Kvinnlig simtränare. 24 år gammal. Några års erfarenhet som tränare.

Förälder A: Kvinnlig förälder. 39 år gammal.

Förälder B: Kvinnlig förälder. 53 år gammal.

Förälder C: Kvinnlig förälder. 37 år gammal.

Förälder D: Manlig förälder. 52 år gammal.

Förälder E: Kvinnlig förälder. 54 år gammal.

Förälder F: Manlig förälder. 44 år gammal.

Förälder G: Kvinnlig förälder. 45 år gammal.

Förälder H: Manlig förälder. 47 år gammal.

6.3 Genomförande

Den kontakt som togs med intervjudeltagarna utfördes via personligt samtal, telefon, mejl och 

information i elevernas veckobrev. Jag ansåg det mest lämpligt att ta kontakt med lärarna 

genom personligt samtal då flertalet lärare arbetade och fanns tillgängliga på skolan. Jag 

passade på att ta kontakt med lärarna då de satt i lärarrummet och fikade, där jag vid varje 

tillfälle hade mitt PM samt intervjufrågor utskrivna som de fick ta del av.  

Jag tog sedan kontakt med elevernas olika tränare, detta via mejl och telefon. Precis som med 

lärarna bifogade jag i varje mejl PM och intervjufrågor som tränarna kunde ta del av. Jag fick 

hos flertalet tränare svar via mejl inom någon dag och de flesta intervjuer ägde rum drygt en 

vecka senare. Detta för att tränarna skulle få gott om tid att tänka igenom och reflektera över 

sina svar innan intervjun.

Jag kom överens med min handledare som arbetar på vald F-9 skola att ta kontakt med 

elevernas föräldrar genom att informera dessa om min studie i elevernas 

veckobrev/föräldrarbrev. I veckobrevet framkom syftet med min studie, tillvägagångssätt 

samt föräldrarnas viktiga roll i studien. Veckobrevet skickades även till föräldrarna via mejl, 

där jag precis som med tränarna bifogade PM samt intervjufrågor. Föräldrarna fick därefter 
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höra av sig till mig via mejl eller telefon vid intresse. Totalt var det åtta föräldrar som hörde 

av sig.

Samtliga intervjuer med lärarna genomfördes på skolan, i lediga klassrum utvalda av 

respektive lärare. Detta möjliggjorde att vi ostört samt i lugn och ro kunde genomföra 

intervjuerna. Två av tränarna hade träningar i idrottshallen på vald skola, vilket gjorde att 

dessa två intervjuer ägde rum på skolan. De andra tre intervjuerna med tränarna utfördes i 

deras respektive träningslokal efter träningarnas slut. För att spara tid genomfördes samtliga 

åtta intervjuer med föräldrarna över telefon. För att få informanterna att berätta om sig själv 

och särskilt om ”känsliga” saker är det viktigt att man visar att man är intresserad. Detta visar 

man genom icke-verbal kommunikation, ögonkontakt och genom verbala kommentarer 

(Dalen, 2008, s. 39). En nackdel med telefonintervjuer kan därför vara att informanterna inte 

lika öppna i sina svar. Sammantaget genomfördes samtliga intervjuer under nio dagar, tre 

dagar med vardera grupp.

Vid konstruering av intervjufrågor tog jag hjälp av mitt PM, vilket hjälpte mig att se till så att 

varje intervjufråga hade relevans till min studie. Patel & Davidsson (2001, s.68) beskriver att 

den första förberedelsen man måste göra när man arbetar med intervjuer gäller innehållet av 

intervjun. Man måste fråga sig själv om man har täckt det preciserade området, om alla 

delområden/variabler har blivit behandlade samt ifall sekvensen av delområden är lämplig. De 

förklarar vidare att intervjuer ofta brukar ha för många frågor vilket gör det jobbigt för 

intervjudeltagaren att svara på alla frågorna. Därför var jag noggrann med att hela tiden 

kritiskt ifrågasätta mina frågor och endast använda de som var betydelsefulla för min studie.

6.4 Databearbetning och analysmetod

Jag har valt att transkribera samtliga 18 intervjuer där jag skrivit ut vad som sagts under 

samtalen praktiskt taget ordagrant. Jag har valt att utesluta vissa svordomar och ordpauser så 

som eh, dock anser jag att detta inte påverkar resultatet på något sätt. Mitt mål var att 

transkribera intervjuerna samma dag som intervjutillfället, dock på grund av tidsbrist gick 

detta inte att uppfyllas. De flesta av intervjuerna transkriberades som senast dagen efter 

intervjutillfället. ”Om man inte gör denna bearbetning dagligen glömmer man mycket snabbt 

väsentliga delar. Om man arbetar med direkta intervjuer som spelas in på band bör utskrift 

av banden ske inom någon dag(och före nästa intervju). Det kan finnas saker som bara 

uppfattas om man känner till sammanhanget och ofta finns ett behov att tillfoga kommentarer 

om situationen, referenser till andra samtal osv” (Wallén, 1996, s. 78). Även de anteckningar 
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jag tagit under varje intervjutillfälle utvecklade jag direkt efter varje intervju på grund av att 

tankar och reflektioner lätt glöms bort om man väntar för länge.

Det första steget i en analys är man upprepade gånger läser igenom samtliga svar från 

intervjuerna (Patel & Davidson 2001, s. 102). Efter att ha läst igenom alla intervjuer ett antal 

gånger började jag att sammanfatta svaren från intervjudeltagarna, med syftet att hitta ett 

centralt budskap, mönster och tema. ”När vi efter upprepade genomläsningar, både av 

ursprungstexten och de egna löpande anteckningarna, börjar se dessa mönster, teman och 

kategorier är det nödvändigt att bearbeta och sortera ursprungstexten” (Patel & Davidson 

2001, s. 101). Jag valde att sortera ursprungstexten genom att klippa och klistra i ett word-

dokument via en dator. Detta gjorde det möjligt att snabbt och enkelt kunna sortera svaren 

efter de teman och mönster jag hittat. När svaren delats in i teman började jag att jämföra 

svaren från de olika intervjuerna med varandra för att hitta eventuella skillnader och likheter. 

Svaren har till sist analyserats och tolkats utifrån mitt teoretiska perspektiv med syftet att 

förstå sig på och se svaren utifrån specifika ”glasögon”.

Jag har valt att presentera mitt resultat utefter de teman jag hittat i svaren. Jag anser att detta i 

större grad ger resultatet en mening och gör det lättare för läsaren att se ett sammanhang till 

det teoretiska perspektivet.

6.5 Tillförlitlighetsfrågor

Validitet handlar om giltigheten i en studie och är ett mått på ifall en specifik fråga beskriver 

eller mäter det man har för avsikt att beskriva eller mäta (Bell, 1993, s. 65). I desto högre 

utsträckning man undersöker det studien syftar till att undersöka, desto högre grad av validitet

(Patel & Davidson, 2003). Reliabilitet eller tillförlitlighet är istället ett mått på i vilken 

omfattningen ett tillvägagångssätt eller instrument ger samma resultat vid olika tillfällen, 

under snarlika förhållanden (Bell, 1993, s. 64). Vid kvalitativa studier är just forskarens roll 

en viktig faktor och rollen utformas i samspel med informanten och med hänsyn till den 

aktuella situationen (Dalen, 2008, s. 114). Vid användandet av intervjuer i en undersökning är 

tillförlitligheten i hög grad relaterad till förmågan hos intervjuaren. Olika bedömarfel kan 

uppträda då intervjuaren gör bedömningar när de registrerar svar. Detta förutsätter för en god 

reliabilitet att intervjuaren är tränad. För att öka tillförlitligheten utfördes därför en pilotstudie 

på mina föräldrar och vänner. Pilotstudien var ett övningstillfälle som gjorde det möjligt för 

mig som intervjuare att träna på att utföra intervjuer samtidigt som det gav en inblick i ifall 

intervjufrågorna var lätta att förstå och ifall syftet framgick. Pilotstudien var även ett tillfälle 
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att träna och testa utrustningen, så som diktafon, föra anteckningar under intervju, samt 

inspelning av samtal via telefon. För att få så tillförlitliga svar som möjligt skickades 

intervjufrågorna samt PM ut till samtliga deltagare drygt en vecka innan intervjutillfället. 

Detta för att ge intervjudeltagarna tid att reflektera och tänka igenom sina svar. Jag har även 

använt mig av standardiserade intervjuer, vilket ger förhållandevis god reliabilitet (Dalen, 

2008, s. 114).

Validitet och reliabilitet förekommer både i kvalitativa och kvantitativa studier, dock har de 

olika betydelse i respektive studie. Patel och Davidson (2003, s. 103) beskriver att validiteten 

i en kvalitativ studie avser hela forskningsprocessen. I en kvalitativ studie får även 

reliabiliteten en annan innebörd, då innehållet bör ses i relation till varje unik situation som 

utspelar sig i en undersökning. För att öka validiteten har jag till varje moment i studien sett 

till att vara väl förberedd genom att bland annat vara påläst på ämnet och att samtliga kapitel i 

studien, så som tidigare forskning och valt teoretiskt perspektiv, men också intervjufrågorna,

att dessa haft god relevans till studiens forskningsfrågor och syfte.

Reliabiliteten vid intervjuer är även beroende av det Patel och Davidson (2003, s. 103) 

beskriver som intervjuareffekt, vilket kan ha en negativ påverkan på tillförlitligheten. 

Intervjuareffekt är ett resultat av att intervjuaren beter sig på ett sätt som gör att deltagarna i 

intervjun förstår, medvetet eller omedvetet, vad de förväntas svara.

6.6 Etiska aspekter

Jag har i denna studie utgått från och beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer. Dessa fyra forskningsetiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När man ska genomföra intervjuer klargör Patel 

och Davidson (2003, s.70) att det första som måste göras är att förklara syftet med studien för 

deltagarna. Det är viktigt att klargöra vilken roll de har i studien, att deras deltagande har stor 

betydelse samt hur vi kommer att använda oss av deras bidrag. Det är också viktigt att 

klargöra att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Jag tillämpade informationskravet 

och samtyckekravet genom att beskriva för deltagarna om studiens syfte, vilka villkor som 

gäller för deras deltagande samt att deras medverkan är frivillig och att de när som helst har 

möjligheten att avbryta. Deltagarna samtyckte till att delta under de givna förutsättningarna. 

För att uppfylla kravet om konfidentialitet beskrev jag för samtliga deltagare att deras namn 

inte skulle framgå i studien, att deras svar skulle vara anonyma och att det inte på något sätt 
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skulle gå att härleda till dem i studien. Till sist uppfylldes nyttjandekravet genom att jag 

förklarade för deltagarna att samtliga svar endast skulle användas för vetenskapligt bruk. 

Samtliga intervjudeltagare tillfrågades ifall intervjuerna fick spelas in, vilket alla accepterade.

7. Analys av resultat

I följande kapitel kommer jag att presentera analys av resultat. Ur intervjumaterialet har det 

lett fram till de här temana som jag vill belysa. Dessa teman är ”Att vara förebild”, ”Den inre 

drivkraften”, ”Fysisk aktivitet = hälsa?”, ”Att nå läroplanens mål” samt ”Motivation genom 

belöning” och som alla härleder till mina forskningsfrågor.

7.1 Att vara förebild

Samtliga föräldrar, lärare och tränare anser att det är viktigt med fysisk aktivitet och hälsa. 

Dock är det långt ifrån alla som anser sig vara fysiskt aktiva. Resultatet i denna studie visar att 

det finns ett klart samband mellan fysiskt aktiva vuxna och deras syn på att vara en god 

förebild för barnen genom att själva vara fysiskt aktiva och att ha goda hälsovanor. De 

föräldrar, lärare och tränare som tycker att det är viktigt att vuxna föregår med gott exempel är 

också de personer som själva är fysiskt aktiva. Förälder C aktiverar sig fysiskt genom att 

springa och att spela fotboll. Hon menar att ifall man som förälder själv är fysiskt aktiv, att 

man tycker det är roligt och att man mår bra av det så resulterar det i att barnen tar efter.

”Dem ser när jag är ute och tränar att jag mår bra av det. Eller när min man har varit 

ute och tränat. Att det finns någonting roligt i det och det är samma sak när man äter 

och sover och allt man gör. Att det är nåt som vi eftersträvar och då märker dem att det 

är nåt som vi mår bra av och då tar dem efter.”

Jag tolkar detta samband som att föräldrar, lärare och tränare anser att den fysiska aktiviteten 

och hälsan är en livsstil som man själv måste leva kring för att få barnen att förstå dess 

betydelse och värden. Barns motions- och hälsovanor är alltså mer än bara teoretisk kunskap 

om dess värden. En tolkning är att barn på en global nivå ser upp till vuxna i sin omgivning 

och tar efter deras livsstilar och vanor. Detta skulle betyda att barn är en spegling av sin 

omgivning, vilket gör det svårt för vuxna att få barn till att anamma en hälsosam livsstil ifall 

man själv inte lever efter dess riktlinjer. Att som vuxen röka och samtidigt prata med barn om 

dess negativa konsekvenser för hälsan, att man inte borde röka, skulle därför sakna effekt då 

barnen tar efter vuxna i sin omgivning. 
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Sammantaget för flera föräldrar, lärare och tränare är att man upplever det vara viktigt att just 

föräldrar föregår med gott exempel gällande fysisk aktivitet och hälsa för att barnen ska lära 

sig hälso- och motionsvanor. 

Tränare C: ”det har väldigt mycket att göra med att man tittar på dem runt omkring sig. 

Att sitter bara pappa och mamma hemma så sitter jag också där. Alltså att det blir nån 

form av normalitet.”

Förälder E: ”jag tror lite på det här att om man har föräldrar som har hållit på och 

visat att det är viktigt så tror jag att man som barn gör likadant”

Detta kan förstås som att föräldrarna är barns viktigaste förebild i sin omgivning för att 

anamma en fysisk aktiv och hälsosam livsstil. En tolkning är att föräldrars värderingar 

överförs till barnen, att ifall barnens föräldrar anser att det är viktigt men fysisk aktivitet och 

hälsa så kommer även barnen att tycka det.

7.2 Den inre drivkraften

Föräldrar, lärare och tränare anser att det i dagens samhälle finns många barn som saknar 

motivation till fysisk aktivitet och hälsa. Flertalet vuxna försöker att motivera barnen till 

fysisk aktivitet och hälsa genom att själva visa att man tycker att det är viktigt, att man själv är 

intresserad och engagerad. 

Tränare D: ”jag tror att det viktigaste är att man är engagerad, att jag visar för dem att 

jag bryr mig om att vara här. Att jag tycker att det är värt och värdefullt att vara på 

träningen.”

Dock anser flera vuxna att barn har svårt att se värdena i en aktivitet. 

Lärare C: ”jag tror inte dem har inte ett begrepp om att det här är bra för mig på det 

sättet i alla fall.”

Förälder F: ”jag tror inte dem förstår om man säger att det är bra när man bli gammal 

att man är fysiskt aktiv, det tror jag inte.”
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Min tolkning är att flertalet vuxna försöker att motivera barnen till en inre motivation genom 

att få dem att förstå att fysisk aktivitet och hälsa är viktigt, roligt och intressant. Vidare tolkar 

jag det som att föräldrarna, lärarna och tränarna anser att barn har svårt att se idrott och 

motion som Stimulering, ett medel i sig själv för att uppleva välmående och stimulans. En 

förutsättning för att man som individ ska hitta en inre motivation till att vara fysiskt aktiv kan 

vara att man måste uppleva att själva aktiviteten i sig har ett egenvärde, något som Lärare A 

menar på möjligtvis inte finns hos barnen. Detta resulterar i att föräldrarna, lärare och tränare 

använder sig av en motivationsstrategi som enligt dem själva inte är lämplig för barn, då de 

har svårigheter att förstå värdet av fysisk aktivitet och hälsa.

7.3 Fysisk aktivitet = hälsa?

Fysisk aktivitet är genomgående hos samtliga föräldrar, lärare och tränare kopplat till 

välmående och hälsa. Lärare B menar till och med att idrott är hälsa. 

Tränare C: ”jag skulle nog svara på att hälsa och idrotten går ju hand i hand allstå. 

Idrottar man mycket som våra tjejer gör så får dem en bra hälsa.”

Lärare E: ”ju mer jag tränar och rör på mig till nån viss gräns då, desto bättre kommer 

jag att må.”

Detta kan förstås som att samtliga vuxna anser att fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa. 

Att peka på att idrott är hälsa kan tolkas som att man upplever idrott i sig som välmående, ett 

egenvärde i sig själv. Att utöva idrott blir inte längre en förutsättning för hälsa, utan idrott i 

sig själv är hälsa.

Samtliga vuxna ser även den fysiska aktiviteten och hälsan som någonting viktigt, något 

eftersträvansvärt. Dock finns det klara skillnader mellan grupperna gällande hur mycket man 

kan träna och sambandet mellan idrott och ohälsa. Lärare och föräldrar pratar i större 

utsträckning om att fysisk aktivitet i för stora mängder kan skapa ohälsa, jämfört med flertalet 

tränare som menar att man inte kan träna för mycket. 

Tränare A: ”tränar du rätt tror jag inte att man kan träna för mycket, om du är 

motiverad och du vill så kan det inte vara fel att träna mycket.” 
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Förälder D: ”det kan ju dras till sin överkant. Då blir det löjligt åt andra hållet. Jag 

tänker skräckexempel, vänner som jag har där man har sånt späckat sportschema att 

man inte har… det finns liksom inget tillfälle för nånting annat.”

En tolkning av det som tränare A benämner ”träna rätt”, kan vara att träningen är upplagd på 

ett varierat sätt och som inte resulterar i skador. En tolkning av vad Förälder D säger är att för 

mycket fysisk aktivitet kan vara ohälsosamt då individen inte får tid till något annat än just 

fysisk aktivitet. Jag förstår Tränare A som att träning i sig själv inte är ohälsosamt, är man 

som individ motiverad och vill träna så kan detta inte leda till ohälsa. Till skillnad från 

Förälder D förutsätter Tränare A att barnet redan är motiverad och vill vara fysiskt aktiv. En 

tolkning är att barnet redan har en inre motivation för att vara fysiskt aktiv och barnet kanske 

rent utav upplever förhöjd livskvalité genom att vara fysiskt aktiv. 

Gemensamt för flera tränare och föräldrar är att man ser ett samband mellan idrott och ohälsa. 

Tränare B: ”idrott och ohälsa… det är nog snarare att frånvaron av idrott skapar 

ohälsa tror jag.”

Förälder E: ”samband… nej jag tror att det är ett bra samband. Alltså jag tror att om 

man idrottar så är man både motiverad och så får man ett skjuts i livet och att allting 

går bra så att säga. Jag tror att det bara är positivt.”

7.4 Att nå läroplanens mål

Lärare B: ”många ser idrott som att man ska komma dit och ha roligt och man ska inte 

lära sig så mycket.”

Flera lärare beskriver svårigheter med att arbeta efter läroplanen i idrott och hälsa då 

elevernas uppfattning om ämnet inte stämmer överens med vad läroplanen säger att skolidrott 

ska vara. Det lärarna förmedlar till eleverna om vad de ska lära sig enligt styrdokumenten 

stämmer inte överens med elevernas syn på skolidrott. Flertalet elever ser inte ämnet idrott 

och hälsa som ett kunskapsämne, utan mer som ett tillfälle att ha roligt, vilket lärarna anser 

kan skapa problem. 

Flertalet lärare beskriver även att det svårt att nå eleverna när man pratar om värdet av fysisk 

aktivitet och hälsa, samt hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 
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Lärare E: ”prata om någonting som ska hända längre fram i livet, det märker man väl 

att det är svårt att ta till sig det när man är ungdom. Det vet man själv när man var… 

när man får information, att det här har du nytta av när du är 40. Det är svårt att ta till 

sig det för att man har jättesvårt att se framåt i tiden”

Även lärare D ser svårigheter med detta. 

”Hur gör man när man är 13, 14, 15 år… inte tänker man hur jag kommer att må när 

jag är 30år. Hur ska jag bete mig idag för att jag ska ha ett gott liv när jag är 30. Dem 

flesta säger, 30år, jag ska inte leva när jag är 30år för då är man för gammal. Alltså 

det är svårt det där, jag tror inte att jag når dem om jag skulle prata om ett livslångt 

lärande på det sättet.”

En tolkning är att lärarna anser att barnen har svårigheter att se att fysisk aktivitet i sig som ett 

värde, något som kan påverka sin hälsa i ett livslångt perspektiv. Det kan betyda att barnen 

har svårigheter att uppleva Stimulering för fysisk aktivitet och hälsa, vilket kan tolkas som att 

barnen motiveras till fysisk aktivitet och hälsa genom yttre motivation så som olika former av 

belöning. En annan tolkning är att barnen anses ha svårigheter att se den fysiska aktiviteten 

och hälsan som en investering, att ifall jag anammar en fysiskt aktiv och hälsosam livsstil nu, 

kan detta få positiva konsekvenser för min hälsa när jag blir äldre.

7.5 Motivation genom belöning

Att motivera genom belöning tycks i inte förekomma i stor utsträckning hos föräldrar, lärare 

och tränare. Dock anser flertalet vuxna, däribland Tränare A att olika former av belöning är 

viktigt för motivationen hos barn.

”Just det här med utveckling att man känner att man utvecklas och det handlar både 

om individuellt att man som spelare att jag blir duktigare, jag blir bättre. Och sen om 

man håller på med lagidrott, känner att laget faktiskt utvecklas… och antingen vinna 

någon extra match eller vinna någon turnering eller förlora med färre poäng än sist 

eller vad det nu handlar om, vad det nu är man känner. Det tror jag är viktigt.”

Detta kan tolkas som att Tränare A anser att det är av betydelse för barnen att de får någon 

form av belöning, yttre motivation av att utöva fysisk aktivitet. Det kan förstås som att man 
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upplever den fysiska aktiviteten som en investering, att den tid man lägger på fysisk aktivitet 

ska leda till någon form av belöning. Detta gör att den fysiska aktiviteten i sig inte har ett 

egenvärde, utan värdet ligger i att exempelvis utvecklas och bli duktigare på sin idrott eller att 

vinna någon match. 

Flertalet föräldrar tycker att det är viktigt att man som förälder ställer upp för sina barn, så 

som att skjutsa barnen till träningar och matcher, stå i cafeteria eller att sälja bingolotter. Min 

tolkning är att detta i större bemärkelse kan beskrivas som en förutsättning för barnen att 

utöva diverse idrotter och inte som en belöning för barnen. 

Tränare B: ”vissa kanske drivs av att tävla och det kan man… man kan tävla på olika 

sätt liksom. Man kan tycka om att tävla i grupp… man kan ju spela pingis eller simma 

eller man kan tävla i musik, eller schack men den fysiska delen… jag tror tävlingen är 

en motivationsfaktor.”

Detta kan tolkas som att barn upplever själva tävlingen som en motivationsfaktor som får dem 

till att vara fysiskt aktiva. Här behöver alltså inte idrotten i sig själv vara i fokus, utan här kan 

själva tävlingsmomentet vara det som motiverar barnet. En tolkning är att tävlingen i sig själv 

kan skapa inre motivation hos barn, alltså att deltagandet i en tävling kan vara det 

eftersträvansvärda. En annan möjlighet kan vara att barnet tävlar med syftet att vinna och att 

nå framgång, vilket istället medför ett investeringstänkande som grundar sig på yttre 

motivation, så som belöning.

Sammanfattningsvis visar resultatet att föräldrar, lärare och tränare motiverar barn till livslång 

fysisk aktivitet och hälsa genom att själva vara en förebild. Barnen tar i hög grad efter sin 

omgivning gällande hälso- och motionsvanor, där föräldrarna ses som barnens viktigaste 

förebild. Det framkommer att det är svårt för vuxna att lära barn god hälsa ifall föräldrarna 

själva har en ohälsosam livsstil. Samtliga föräldrar, lärare och tränare anser att fysisk aktivitet 

är kopplat till välmående och hälsa. Vissa menar till och med att idrott är hälsa. Flertalet anser 

att ju mer fysiskt aktiva barnen är, desto bättre hälsa får de. Studiens resultat visar även att 

föräldrar, lärare och tränare sällan motiverar barn genom belöning. Dock anser man att 

belöning är en viktig del i barns motivation.
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8. Diskussion

Syftet med arbetet var att undersöka hur barn motiveras till fysisk aktivitet och hälsa i hem, 

skola och fritidsorganisation.

Jag har valt att presentera resultatdiskussionen i tre kategorier med syftet att lättare få en 

överblick över de slutsatser och värderingar av resultat som framkommer i kapitlet. De tre 

kategorierna är ” Inre motivation kontra belöning, ”Svårigheter att nå fram” samt ” Man blir 

som ens föräldrar?”

8.1 Inre motivation kontra belöning

Studiens resultat visar att flertalet vuxna anser att belöning är en viktig del för barns 

motivation, och kan bestå utav att barn upplever att de utvecklas eller att vinna matcher och 

turneringar. Granbom beskriver att den yttre motivationen bevaras så länge som en individ har 

förhoppningar om att uppnå vissa mål, få belöning eller kontroll existerar (Granbom, 1998, s. 

17). Den yttre motivationen blir därför inte bestående, utan individen måste hela tiden 

påverkas av yttre medel för att den yttre motivationen ska bibehållas. I denna studie framgår 

därför tydligt att föräldrarna, lärarna och tränarna till liten del motiverar barnen genom 

belöning. Flertalet vuxna tycks i större utsträckning värdera en inre motivation och man 

motiverar barnen genom att själva vara fysiskt aktiva och visa att man tycker att det är 

intressant och roligt. På samma sätt beskriver Marie Dacey (2009) att det är viktigt att man 

hjälper individen till att utveckla en identitet som en person som är fysiskt aktiv. Det 

framkommer i denna studie att flertalet föräldrar, lärare och tränare identifierar sig som 

fysiskt aktiva och hälsosamma samt visar för barnen att de tycker att det är viktigt. Kanske är 

det så att de försöker att hjälpa barnen att utveckla en identitet likt den de har själva. Man kan 

även dra tydliga paralleller till Vallerands beskrivning av Stimulering. Föräldrarna, lärarna 

och tränarna förespråkar fysisk aktivitet och hälsa genom att själva vara en förebild och visa 

på att den fysiska aktiviteten kan ge positiva sinnesupplevelser. Flertalet vuxna upplever 

redan Stimulering för fysisk aktivitet och hälsa, och genom att vara en förebild hoppas de att 

barnen ska komma att uppleva detsamma. Zhang beskriver att den inre motivationen anses 

vara den mest önskvärda formen av motivation vid fysisk aktivitet, då deltagandet baseras på 

nöjet av att delta och inte på alla fördelar som kommer med aktiviteten (Zhang, 2011 s. 52). 

Studiens resultat visar på att flertalet vuxna har liknande värderingar. 



35

8.2 Svårigheter att nå fram

Studiens resultat visar att föräldrar, lärare och tränare tror att barn har svårt att se långsiktigt 

och att se värden med fysisk aktivitet och hälsa. Det framkommer att föräldrar, lärare och 

tränare försöker att prata med barnen om värdet med fysisk aktivitet och hälsa, dock anser de 

att det är svårt att nå fram till barnen. Detta kan sättas i kontrast till Marie Dacey´s studie, där 

det framkommer att det är viktigt som motivator att diskutera med individen om vad han eller 

hon upplever som viktigt i livet och att utveckla program som är direkt kontakt med 

individens egna intressen och värden. I denna studie framkommer att barn har svårt att se 

värden, vilket gör att barn inte är mottagliga för denna typ av motivationsstrategi. En fråga 

man kan ställa sig, är dialog med barnen det enda sättet för dem att förstå dess värden? 

Kanske är det mer fördelaktigt att som vuxen undervisa barnen i form av ”learning by doing”? 

(Dewey, 2004) Resultatet i studien visar att lärarnas mål och syfte inte verkar gå hand i hand 

med resultatet. Trots detta menar flertalet föräldrar att deras barn både är motiverade och 

utövar fysisk aktivitet samt har en god hälsa. Hur kommer detta sig? Barnen tycks vara 

motiverade till fysisk aktivitet och har en god hälsa trots att de inte förstår dess värden. 

Flertalet tränare säger att det är viktigt med belöning för barns motivation. Kan detta vara 

fallet till att barnen är fysiskt aktiva? Här finns tydliga paralleller till Vallerands beskrivning 

av yttre motivation. Den yttre motivationen definieras som att en individ deltar i en aktivitet 

med hopp om belöning eller att uppnå mål.

Studiens resultat visar att lärare har svårigheter att arbeta efter läroplanen i idrott och hälsa 

gällande fysisk aktivitet och hälsa. I kursplanen för idrott och hälsa står det bland annat att 

”undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” (Lgr11, 2011, 

s.51). Man kan ställa sig frågan, måste man som barn förstå värdet av fysisk aktivitet och 

hälsa för att utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv? Jag anser att barn kan utveckla ett 

intresse för att vara fysiskt aktiv utan att förstå dess värden. Dock anser jag att förståelse för 

värdena av fysisk aktivitet och hälsa kan fungera som en motivationsfaktor till att vara fysiskt 

aktiv. Anders Raustorp (2000) förklarar att hälsoarbetet i skolan ofta inriktar sig på att 

upplysa om särskilda hälsoproblem utan att belysa ett helhetsperspektiv. Han menar att detta 

medför att undervisning endast blir informativ och ytlig i sin karaktär vilket mest bidrar till 

ökad kunskap inom faktakunskaper. Detta kan vara en anledning till barn i skolan har 
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svårigheter att förstå dess värden. Genom att som lärare förklara för barnen om värdena med 

fysisk aktivitet och hälsa i ett helhetsperspektiv finns möjligheter för barnen att förstå.

8.3 Man blir som ens föräldrar?

Studiens resultat visar att ifall man som vuxen tycker att fysisk aktivitet och hälsa är viktigt så 

är man själv också fysiskt aktiv och har en hälsosam livsstil. Det framkommer att vuxna 

förstår sig på dess värden och genom att vara fysiskt aktiv och tillägna sig en hälsosam livsstil 

upplever man välmående och en god hälsa. Det framkommer även att barn i stor grad 

påverkas av sin omgivning. Det anses vara viktigt att just föräldrar föregår med gott exempel 

och en intressant fråga blir därför, tar man som barn automatiskt efter sina föräldrars 

värderingar gällande hälso- och motionsvanor? Det som framkommer i studien är i alla fall att 

föräldrarna är en förebild som ger sina barn signaler om vad som anses vara viktigt, vad som 

är normen. Detta kan jämföras med Vallerands beskrivning av global motivation. Den globala 

motivationen har en allmän och stabil karaktär och påverkas av levnadsmiljö samt de attityder 

som finns i samhället riktat mot de aktiviteter man utövar. Föräldrar, lärare och tränare är alla 

faktorer som är med och påverkar barnens motivation på den globala nivån. De tycks också 

värdesätta en inre motivation högre än yttre motivation. Peter Hassmén m.fl. (2003, s.174) 

förklarar att ”ju mer en individ är motiverad av yttre belöningar (som priser eller utseende 

och viktminskning), desto mindre är sannolikheten att de kommer att börja respektive 

fortsätta vara engagerade i sin aktivitet.” Vidare beskrivs att individer med inre motivation 

istället tenderar att ”anstränga sig mer, och de uppvisar en högre grad av självförtroende för 

att börja och fortsätta motionera och delta i idrottsaktiviteter.” Detta kan vara en anledning 

till att föräldrar, lärare och tränare värdesätter en inre motivation högre än den yttre 

motivationen. Dock anser flertalet tränare att belöningen är en viktig del av barnens 

motivation. Att barnen upplever att de utvecklas, att de får vinna matcher och turneringar 

anses viktigt för att barnen ska tycka att det är roligt och att fortsätta träna. För mig framstod 

detta rätt motsägelsefullt, att den yttre motivationen ses som viktig trots att den inre 

motivationen värdesätts högre. Dock kan det vara så att få uppleva olika former av belöning 

kan vara en viktig del som ”pushar” barnen till att fortsätta att vara fysiskt aktiva och som kan 

få barnen till att uppleva en inre mer bestående motivation. 

Slutsatser

Sammantaget för studien är att föräldrar, lärare och tränare motiverar barn till livslång fysisk 

aktivitet och hälsa genom att själva vara en förebild. De upplever det som viktigt att själv vara 
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fysisk aktiva, att visa att man tycker det är viktigt, roligt och intressant. Dock upplever man 

det som svårt att nå barnen när man pratar om värdena av fysisk aktivitet och hälsa då barnen 

har svårigheter att se framåt i tiden och att förstå dessa värden med livslång fysisk aktivitet 

och hälsa. 

Samtliga föräldrar, lärare och tränare anser att fysisk aktivitet är kopplat till välmående och 

hälsa. Vissa menar till och med att idrott är hälsa. Flera menar att ju mer barnen är fysiskt 

aktiva, desto bättre hälsa får dem. Dock framkommer olika uppfattningar ifall fysisk aktivitet i 

stora mängder kan skapa ohälsa. Flertalet tränare menar att man inte kan träna för mycket, 

medans föräldrar och lärare menar att det måste ske inom en viss gräns.

Studien visar att barnen i stor grad tar efter sin omgivning gällande hälso- och motionsvanor, 

där föräldrarna ses som barnens viktigaste förebild. Det framkommer att det är svårt för vuxna 

att lära barn god hälsa ifall föräldrarna själva har en ohälsosam livsstil.

Studiens resultat visar även att föräldrar, lärare och tränare sällan motiverar barn genom 

belöning. Dock anser man att belöning är en viktig del i barns motivation.

8.4 Metoddiskussion

Jag har i denna studie valt att arbeta efter en kvalitativ metod i form av intervjuer. Jag är nöjd 

över valet av metod då jag med hjälp av intervjuer fått djupa och ingående svar på mina 

forskningsfrågor. Hade jag istället använt mig av en kvantitativ metod är jag inte lika säker på 

att detta varit fallet. Jag anser likaså att jag med hjälp av en kvalitativ metod fått tillförlitliga 

svar på mina forskningsfrågor och att vald metod har hjälpt mig att få svar på det jag hade för 

avsikt att undersöka.

Jag anser att telefonintervjuer har varit ett smidigt och bra sätt att utföra intervjuer på. Med 

hjälp av telefonintervjuer sparades mycket restid genom att inte behöva besöka samtliga 

föräldrar för att genomföra intervjuerna. Att föräldrarna fick höra av sig till mig vid intresse 

bidrog till att samtliga föräldrar på något sätt var intresserade av studiens syfte och 

problemställning. Att visa intresse och engagemang i en intervjusituation är viktigt del för att 

intervjudeltagaren ska öppna upp sig (Dalen, 2008, s.39). Att intervjudeltagarna var

intresserade av studiens syfte och problemställning underlättade vid samtliga 

telefonintervjuer, då jag upplevde det som svårare att framstå som intresserad eftersom man 
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vid telefonintervjuer inte har tillgång till ansiktsuttryck och andra kroppsuttryck, utan endast 

har verbal kommunikation till förfogande. Telefonintervjuer har även klara nackdelar vid 

själva intervjusamtalet. Man ser och hör mycket sämre vid telefonintervjuer jämfört med 

personliga intervjuer, intervjutiden är begränsad samt att det finns risk för att samtalet kan 

brytas till följd av exempelvis svag uppkoppling. Sammantaget för samtliga intervjuer var att 

jag upplevde att diktafonen hade en viss inverkan på intervjudeltagarna. När diktafonen var 

avstängd upplevde jag att deltagarna i större grad pratade mer utifrån hjärtat, de gav fler 

värderingar och åsikter i sina svar och upplevdes mer spontana. Deltagarna var inte lika måna 

om att framstå som logiska eller förnuftiga när diktafonen var av, men trots detta anser jag att 

diktafonens påverkan inte var så pass stor att äventyra relevansen i svaren eller 

intervjusituationen i allmänhet.

Jag upplever det som lätt hänt att man som forskare använder sig av för många intervjufrågor 

i en intervju, vilket jag anser kan leda till att intervjudeltagaren tillslut tappar intresset. Jag är 

dock nöjd över antalet intervjufrågor, då jag upplever att intresset fanns hos intervjudeltagarna 

under hela intervjun, samtidigt som intervjufrågorna var tillräckligt många då jag anser att jag 

fick svar på samtliga forskningsfrågor.

Precis som Holme påpekar så är intervjuer väldigt krävande eftersom bearbetningen och 

transkriberingen kräver mycket tid (Holme, 1997, s. 100). Transkriberingen från samtliga 

intervjuer tog väldigt lång tid, längre tid än jag från början hade räknat med. Jag hade 

målsättningen att transkribera varje intervju innan nästkommande, men detta kom att visa sig 

vara en tuff uppgift på grund av att flera intervjuer kom tätt inpå varandra. Tack vare kursens 

omfattning gick inte urvalet att vara större. Redan 18 intervjuer kom att visa sig vara tufft vid 

bearbetning och transkribering. Det hade annars varit väldigt intressant att intervjua fler 

informanter, kanske kombinera intervjuer med en kvantitativ metod, så som enkäter. Att tänka 

på till nästa gång är att så fort som möjligt börja konstruera intervjufrågorna för att på så sätt 

kunna börja tidigare med insamling av data, vilket möjliggör mer tid bearbetning och analys 

av data.

En kritisk reflektion kring urvalet i denna studie är att urvalet av tränare är väldigt homogent 

och stereotypt. Syftet med denna studie var bland annat att undersöka hur barn motiveras till 

fysisk aktivitet och hälsa i fritidsorganisation. Tack vare att urvalet av tränare var homogent 

och stereotypt kan detta bidra till att de utsagor dessa tränare ger kan vara lika varandra. Detta 

medför att resultatet i studien påverkas på så sätt att dess generaliserbarhet försämras.
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I denna studie har jag utgått ifrån 18 intervjuer vilket gör att resultatet inte på något sätt går att 

generaliseras. Dock anser jag att utifrån kursens omfattning och den tid man haft till 

förfogande, att ett urval på 18 informanter ändå får ses som tillräckligt. Jag anser att studien 

trots allt kan ge en inblick i hur ett antal föräldrar, lärare och tränare arbetar med att motivera 

barn i årskurs nio till livslång fysisk aktivitet och hälsa.
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Intervjufrågor föräldrar
Kön? Ålder?

Hur ser du på begreppet motivation i relation till fysisk aktivitet och hälsa?

Vad är hälsa för dig? Är det viktigt? Varför? 

Vad är fysisk aktivitet för dig? Är det viktigt? Varför?

Anser du att ditt/dina barn är motiverad till fysisk aktivitet?

Anser du att ditt/dina barn är fysiskt aktiv? Om ja, hur är dina/ditt barn fysiskt aktiv? Om nej, 
varför inte?

Anser du att dina/ditt barn har god hälsa?

Tycker du att det är viktigt med fysisk aktivitet och hälsa?

Hur tror du personer motiveras till fysisk aktivitet och hälsa? På vilka/vilket sätt kan man 
hjälpa barn till livslång fysisk aktivitet och hälsa?

Pratar du om hälsa med dina/ditt barn? Om ja, vad pratar du om med dina/ditt barn? Om nej, 
varför inte?

Motiverar du dina/ditt barn till god hälsa? Om ja, hur motiverar du dina/ditt barn till god 
hälsa? Om nej, varför inte?

Vad anser du kan skapa ohälsa? Finns det något samband mellan idrott och ohälsa? Om ja –
Hur ser sambandet ut? Om nej – Varför inte?

Motiverar du dina/ditt barn till fysisk aktivitet? Om ja, hur motiverar du dina/ditt barn till 
fysisk aktivitet? Om nej, varför inte?

Anser du att barnen i dagens samhälle är fysiskt aktiva?

Anser du att barnen i dagens samhälle har god hälsa?

Följdfrågor:
Kan du utveckla det? Har du några exempel? Varför tror du det är så? Kan man göra något åt 
det?
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Intervjufrågor lärare:
Kön? Ålder?
Vilka/vilken årskurs undervisar du i idrott och hälsa?

Hur upplever du arbetet som idrottslärare?

Hur tycker du att det går på idrottslektionerna?

Hur ser du på begreppet motivation i relation till fysisk aktivitet och hälsa?

Anser du att eleverna är motiverade till fysisk aktivitet? Tycker du att eleverna har god hälsa?

Hur viktigt anser du det är att eleverna är motiverade i idrott och hälsa?

Vilka egenskaper tycker du behövs för att kunna motivera i ämnet? 

Hur tror du personer motiveras till fysisk aktivitet och hälsa? Vilka faktorer bidrar till 
motivation för fysisk aktivitet och hälsa?
Vad anser du är viktigt för att öka elevernas motivation på idrottslektionerna?

Finns det något samband mellan idrott och hälsa? Om ja – Hur ser sambandet ut?
Om nej – Varför inte?

Hur motiverar/skapar du förståelse hos eleverna för fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv?
-Exempel.
-Hjälpmedel? 
Hur går det då?

Hur motiverar du elever till hälsa?
-Exempel.
-Hjälpmedel?
Hur går det då?

Vad anser du kan skapa ohälsa? Finns det något samband mellan idrott och ohälsa? Om ja –
Hur ser sambandet ut? Om nej – Varför inte?

Hur undervisar du hälsa på lektionerna? Finns ett helhetsperspektiv?
Har du ett hälsotänk i din undervisning?
Hur inkluderar du hälsa i din undervisning?
Får eleverna var delaktiga i bestämmandet av lektionsinnehållet?
Finns det något samarbete mellan skola, föräldrar och fritidsorganisation vid främjande av 
fysisk aktivitet och hälsa?
Hur stor del av undervisningen i idrott och hälsa undervisas om hälsa?
Främjar du fysisk aktivitet utanför skolan? Främjas en inre motivation?
Agerar du olika beroende på elevernas ålder och kön?

Följdfrågor:
Kan du utveckla det? Har du några exempel? Varför tror du det är så? Kan man göra något åt 
det?
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Intervjufrågor tränare:
Kön? Ålder?
Vilka/vilken ålder tränar du spelare i?

Hur upplever du arbetet som tränare?

Hur tycker du att det går på träningarna och eventuella tävlingar?

Hur ser du på begreppet motivation i relation till fysisk aktivitet och hälsa?

Hur viktigt anser du det är att barnen/ungdomarna är motiverade till träning och tävling?

Vilka egenskaper tycker du behövs för att kunna motivera barnen/ungdomarna?

Hur uppfattar du hälsa i relation till din idrott?
Hur tror du personer motiveras till fysisk aktivitet och hälsa? Vad anser du är viktigt för att 
öka barnen/ungdomarna motivation på träningar och eventuella tävlingar?

Finns det något samband mellan idrott och hälsa? Om ja – Hur ser sambandet ut?
Om nej – Varför inte?

Vad anser du kan skapa ohälsa? Finns det något samband mellan idrott och ohälsa? Om ja –
Hur ser sambandet ut? Om nej – Varför inte?

Hur motiverar/skapar du förståelse hos barnen/ungdomarna för fysisk aktivitet i ett livslångt 
perspektiv?
-Exempel.
-Hjälpmedel?
Hur går det då?

Hur motiverar du barnen/ungdomarna till hälsa?
-Exempel.
-Hjälpmedel?
Hur går det då?

Talas det om hälsa i laget/föreningen?
Har du ett hälsotänk på dina träningar?
Hur inkluderar du hälsa på dina träningar?
Hur planerar du och vilket inflytande har de aktiva på träningsplanering och målsättning?
Främjar du fysisk aktivitet utanför träningarna och match?

Följdfrågor:
Kan du utveckla det? Har du några exempel? Varför tror du det är så? Kan man göra något åt 
det?


