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Aim
The aim with this study is to investigate which factors in motivation that effect student that
are active in sports during their spare time in contrast to students that are not active in sports
during their spare time. Additionally, I aim to investigate the origin of these motivational
factors. My research questions are:
(1) How motivated are sports active respective non sports active students in their participation
in physical education? (2) Is there a difference in motivation between sports active and not
sports active students, how does this appear? (3) Which variables effects sports active
respective not sports active motivation towards the school subject physical education?
Method
This study is a quantity study done with a questionnaire for collecting data. The number of
participants in the study was 102 pupils from four year nine classes in two different schools. I
have used Lars-Magnus Engströms questionnaire from his study “Sports-School-Health”
(2004) (see appendix 2). Using this questionnaire was done in order to increase the reliability
of the study.
Results
The result from this study shows that students with a convincing sports habitus are obtaining
superior grades and are more confortable during physical education classes than students that
have a weak sports habitus. This result was seen from the attitude the students with a weak
sports habitus showed a negative attitude towards physical education by feeling that they were
not as suited for the subject as those with a strong sports habitus. The subject physical
education proved to be designed in a way that was favourable for students with a sports
background and thereby a strong sports habitus.
Conclusions
The conclusions for this study was shown, as mentioned above, that students that descends
from a sports background is progressing better at the subject physical education because the
subject contains a habitus that are similar to theirs. This shown in the social environment that
is included in physical education, where sports habitus are the most dominant one. In order to
increase the motivation of the students that are not sports active, the teachers could create a
social environment where these students are able to feel comfortable and secure.

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar elever som är
idrottsaktiva på fritiden jämfört med elever som inte är idrottsaktiva på fritiden, inom
skolämnet idrott och hälsa. Samt att undersöka var dessa motivationsfaktorer har sitt
ursprung. De frågeställningar jag valt att arbeta utifrån är följande:
(1) Hur motiverade är idrottsaktiva respektive icke idrottsaktiva elever att delta i idrott- och
hälsaundervisningen? (2) Finns det någon skillnad i motivation mellan idrottsaktiva och icke
idrottsaktiva elever, hur ter det sig? (3) Vilka variabler påverkar idrottsaktiva respektive icke
idrottsaktivas motivation till skolämnet idrott och hälsa?
Metod
Studien som genomfördes var en kvantitativ studie med hjälp av enkät som
datainsamlingsmetod. Studiens urval var 102 elever fördelade på två skolor, i fyra olika
klasser från årskurs nio. Jag har använt mig av Lars-Magnus Engströms enkätstudie från
Idrott-Skola-Hälsa (2004) (se bilaga 2) Detta för att öka reliabiliteten för studien.
Resultat
Resultatet av den genomförda studien visar att elever med ett tydligt idrottshabitus får bättre
betyg och trivs bättre under idrott- och hälsalektionerna än de elever med lågt idrottshabitus.
Detta gjorde sig gällande i att de icke idrottsaktiva uppvisade en motivation till ämnet som var
negativ i den mån att de inte var lika lämpade som de idrottsaktiva. Ämnet idrott och hälsa
visade sig vara utformat på ett sådant vis att det var mer gynnsamt för elever som kommer
från en idrottsbakgrund och därmed har ett tydligt idrottshabitus.
Slutsats
Slutsatsen för studien är att det visat sig, likt nämnt ovan, att elever som kommer från en
idrottsbakgrund lyckas bättre inom ämnet idrott och hälsa eftersom ämnet rymmer ett habitus
som är likt deras. Detta avspeglar sig framförallt i den sociala miljö som skapas inom ämnet
där idrottshabitus som miljö är dominerande. Det lärarnas således kan arbeta med för att öka
motivationen för de icke idrottande är att skapa en miljö som där de eleverna känner sig
trygga och avslappnade.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Via min verksamhetsförlagda utbildning har jag stött på elever som varit mer eller mindre
motiverade till att delta vid idrott och hälsa lektionerna. Det har funnits en tydlig fördelning
mellan elever som ansåg att ämnet är underhållande och intressant, och de elever som verkar
delta endast för att deltagandet är obligatoriskt. De elever som visade ett starkt intresse visade
även på att ha någon typ av relation till idrott sedan tidigare. De hade en avslappnad uppsyn
som inte alls gick att urskilja från de omotiverade eleverna. Bråkheims (2008) studie
angående elevers deltagande vid idrottslektionerna visar att elever som har handikapp eller,
enligt ”body mass index”, är överviktiga/feta ofta har underkänt i ämnet idrott och hälsa.
Därmed hävdar Bråkheim att ämnet bör rannsakas för att det uppenbarligen inte är utformat
att passa alla elever. (Bråkheim 2008, s. 33)
Det intressanta för mig som blivande idrottslärare var att undersöka varför det var på det
viset, samt var det visade sig mest tydligt. Denna studie är således intressant för mig i min
framtida profession för att kunna skapa en uppfattning om vad det är som motiverar elever
med olika idrottsbakgrund och vad det har för konsekvenser. I kursplanen för idrott och hälsa
står det att läsa att eleverna ska utveckla sin förmåga att samarbeta och visa respekt för
varandra samt att alla elever ska delta aktivt och därmed skapa en bättre relation till sin
kroppsuppfattning (LGR 2011). Från mina observationer har det visat sig att splittringen vid
idrottslektionerna har medfört att vissa elever inte är lika delaktiva i varken den sociala
interaktionen eller vid den fysiska aktiviteten. Intresset för denna studie grundar sig
följaktligen i att undersöka vilka faktorer som påverkar att vissa elever visar sig vara mer
motiverade än andra.
Motivation till att prestera och delta vid ämnet idrott och hälsa kan ha flera anledningar.
Motivation som fenomen brukar skiljas åt via inre (intrinsic) och yttre motivation. Där inre
motivation grundar sig helt i individens eget intresse till aktiviteten, är yttre motivation mer
komplext och innehåller flera olika led av yttre stimuli. Dessa led av yttre stimuli grundar sig
bland annat i social kontakt och kompetens. (Deci & Ryan 2000, s. 61-62) Ett utanförskap
inom idrott och hälsa kan då medföra en omotiverad inställning till ämnet.
För att skilja eleverna åt väljer jag att använda mig av Pierre Bourdieus begrepp habitus,
vilket jag kommer att gå igenom senare i studien. Ekberg (2005) menar, med avseende på
habitus och skolämnet idrott och hälsa, att ”Utifrån Bourdieus tankar om habitus […] så bär
eleverna med sig föreställningar om vad verksamheten ska innehålla och vad det går ut på.”
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(Ekberg 2005) Det finns således en uppfattning från eleverna för hur ämnet ska bedrivas.
Dessa uppfattningar avser jag i denna studie analysera genom att undersöka elevers
idrottshabitus. Vilket i stort grundar sig i elevers idrottande på fritiden (Larsson 2008, s. 142).

1.2 Forskningsläge
1.2.1 Skola – Idrott – Hälsa
Den insamlande data i denna studie grundar sig i Lars-Magnus Engströms (2004) enkät till
den omfattande studien Skola idrott och hälsa. Engström (2004) utgångspunkt för studien var
”Barn och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska prestationsförmåga och hälsotillstånd”
(Engström 2004, s. 8) Anledningen till att studien genomfördes var för att fysisk aktivitet och
motorisk träning är en viktig del i barns uppväxt och utveckling. Samtidigt som fysisk
aktivitet på fritiden, exempelvis i form av föreningsidrott, är en av barns största
fritidssysselsättning. Trots att det fanns tydliga underlag för att så var fallet, fanns ingen tydlig
studie som visade på barn och ungdomars fysiska aktivitet och hälsotillstånd. Även om fysisk
aktivitet är populärt bland ungdomar och barn blir de mer och mer stillasittande i och med
dagens teknik- och mediaorienterade klimat. Det finns därmed en viktig parallell mellan
fysisk inaktivitet och svåra sjukdomar senare i livet (Engström 2004, s. 8)
Engström (2004) ser en paradox i det faktum att det finns tydlig information om
hälsoriskerna med att inte leva ett fysiskt aktivt liv. Samtidigt som det idag finns många
hjälpmedel som underlättar i det vardagliga livet för att individen ska kunna röra på sig så lite
som möjligt. Det har även skett en stadig minskning av timmar inom idrott och hälsa i
skolundervisningen. Många elever upplever endast fysisk aktivitet i skolämnet idrott och
hälsa. Det är därför av vikt att på individ- och skolnivå ta vara på den undervisning som finns
tillgänglig och ta det ansvaret som ämnet har att undervisa om ett livslångt lärande gällande
vikten av fysisk aktivitet och dess konsekvenser. (Engström 2004, s. 9)
Engström (2004) studerade därför i vilken utsträckning barn och ungdomar är fysiskt aktiva
och vad det kan bero på. Hans huvudsyfte med studien som är relevant för min aktuella studie
är framförallt att ” beskriva omfattningen och inriktningen av barns och ungdomars totala
fysiska aktivitet […] relatera denna omfattning och inriktning till skolans idrottsundervisning
samt till olika omgivnings- och bakgrundsfaktorer” (Engström 2004, s. 10)
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1.2.2 Idrott och habitus
Som underlag för denna studie avser jag använda mig av begreppet habitus i förhållande till
om elever är idrottsaktiva på fritiden eller inte, ett slags idrottshabitus. Bengt Larsson (2008)
skrev en avhandling om just idrottshabitus och undersökte då ungdomars idrottsvanor i fyra
olika områden i Sverige: Stockholm syd, Stockholm city, Luleå samt Bengtsfors/Årjäng.
Studien ” tar sin utgångspunkt i det kontextuella, det vill säga den studerar ungdomars
idrottsvanor i ett större livssammanhang med fokus på boendeort, socioekonomiska och
kulturella villkor samt även kön.” (Larsson, 2008:14) Larssons studie liknar min aktuella
studie i viss mån och är intressant framförallt med avseende på socioekonomiska och
livsstilssammanhang.
Larsson (2008) använder sig av begreppet idrottshabitus för att presentera sina resultat. För
att avgöra om en ungdom hade ett starkt idrottshabitus utgick han ifrån tre olika variabler; om
ungdomarna ansåg att de bedrev ansträngande fysisk träning på fritiden, deras betyg i
skolämnet idrott och hälsa samt om de var medlem i någon idrottsförening. Om en elev då
ansåg att den bedrev fysisk träning på fritiden, var medlem i en idrottsförening samt hade ett
bra betyg i idrott och hälsa kunde den således tillskrivas ett starkt idrottshabitus. (Larsson
2008, s. 142)
För att avgöra ungdomars ekonomiska kapital valde Larsson att utgå ifrån ett antal olika
variabler. Han såg ifall elever bodde i villa eller lägenhet, ifall de bodde i bostadsrätt eller
hyresrätt. Vidare undersökte han vilka som hade fritidshus/sommarstuga och vilka av eleverna
som hade båt med kojplats. Med detta underlag genomfördes en beräkning där eleverna
delades in i kategorier beroende på hur de hade svarat. Om exempelvis en elev bodde i
bostadsrättshus, hade både sommarstuga och båt med kojplats hamnade den eleven den högsta
kategorin. (Larsson 2008, s. 115)
Larssons studie visade att elever med hög socioekonomisk kapital överlag även var de som
i störst utsträckning var aktiva i en idrottsförening och de som idrottar på egen hand.
Framförallt visade det sig vara extra tydligt i Stockholm att eleverna med starkt ekonomiskt
kapital var idrottsaktiva på fritiden. Larsson (2008) beskriver det som dubbelt så högt
deltagande vid idrottsaktiviteter för de elever som kommer från förhållanden med högt
utbildnings– och ekonomiskt kapital jämfört med de elever som hade ett lågt utbildnings– och
ekonomiskt kapital. Eleverna med god socioekonomisk bakgrund visar sig ha bättre
möjligheter för att få chansen till att idrotta på fritiden. (Larsson 2008, s. 133)
Lena Larsson (2009) har även hon skrivit en avhandling angående habitus och skolämnet
idrott och hälsa. Istället för att undersöka elevers idrottshabitus valde hon att undersöka
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idrottslärarstudenters habitus. Detta med utgångspunkt i kritik som uppstått angående att
skolämnet idrott och hälsa gynnar de elever som är idrottsaktiva utanför skolan, och då
framförallt pojkar. (Larsson 2009, s. 41) Bakgrunden till denna föreställning menar Larsson
(2009) vara att idrottslärarstudenter ger sig in i utbildningen med en redan tydlig föreställning
om hur ämnet ska praktiseras. Samtidigt som lärarutbildarna inte arbetar för att skapa en
nyanserad bild av idrottsläraryrket och därmed vidga idrottslärarstudenternas perspektiv.
(Larsson 2009, s.26) Det intressanta för min studie är framförallt Larssons (2009)
frågeställning ” Vilka är studenterna och vad har de med sig in i utbildningen i
form av föreställningar, värden och praktiker gällande utbildningen och yrket?” (Larsson
2009, s. 42) Det går att förutsätta att de studenter som studerar till idrottslärare kommer från
en liknande bakgrund som de idrottsaktiva i denna studie, samtidigt som det ger en bild över
vilka lärarna är och hur ämnet är konstruerat.
Idrottslärarstudenternas habitus visade sig vara präglat av tidigare medlemskap i
idrottsföreningar eller ett aktivt idrottande på fritiden, det vill säga att de hade ett starkt
idrottshabitus. Studenternas val av yrke härstammar sedermera mer från ett intresse av att
fortsätta sin aktiva livsstil, än ett intresse för ämnet ur en teoretisk synvinkel. (Larsson 2009,
s. 213, 284) Detta i sak är varken förvånande eller oförutsägbart. Det intressanta med
Larssons (2009) studie är hennes undersökning om vad det har för konsekvenser för ämnet
idrott och hälsa, och den sociala miljö som avspeglas i den. Studien visade på att
idrottslärarstudenterna, vid deras examen, hade ett så djupt rotat idrottshabitus och
föreställning om hur ämnet idrott och hälsa skulle praktiseras att de troligtvis inte skulle vara
benägna att utmana de traditioner och ideal som ämnet tidigare varit kritiserad för. (Larsson
2009, s. 287)
Larssons studie blir därmed intressant i förhållande till den undersökning jag driver i det
avseende att idrottslärarna och ämnet i sig verkar inneha ett tydligt idrottshabitus som har
rötter i föreningsidrotten och den sociala miljö som skapas där.

1.2.3 Motivation i idrott och hälsa - lärarperspektiv
Det intressanta med Larssons (2009) studie var att se vilka idrottslärarna var och att miljön
som skapas under idrott och hälsalektionerna i hög grad är präglad av föreningsidrotten. Just
den sociala miljön tar Sun och Chen (2010) fasta på när de undersökte hur lärarna arbetade
med att motivera elever under idrott och hälsa lektionerna i England. De hade som uppgift att
undersöka hur lärare arbetade med motivation inom ämnet och analysera hur det går att arbeta
för att engagera eleverna i deras egen lärandeprocess. De anser att en viktig faktor var att
4

skapa en social miljö inom ämnet som stimulerade lärandet genom att maximera potentialen
och minimera begränsningarna. (Sun & Chen 2010, s. 365)
Bakgrunden till Sun och Chens (2010) studie var vilka faktorer som påverkar elevers behov
av att vara självbestämmande i deras förhållande till ämnet idrott och hälsa. Därmed även
deras motivation till att arbeta för bra betyg och sedermera även en fortsatt fysisk livsstil. De
menar att ämnet är betydelsefullt i det avseendet att det fyller en viktig funktion i att
undervisa elever om deras fysiska och psykiska hälsa, samt hur de kan arbeta med dessa två
delarna i ett livslångt lärande. Det föreligger flera aspekter; betyg, regler, läroplaner begränsningar, som kan skapa motivation till ämnet. Samtidigt har läraren en relativt stor
frihet att utforma ämnet så att det fördelaktigt skapar en ”vilja prestera” istället för ”måste
prestera” relation till ämnet för eleverna. (Sun & Chen 2010, s. 367) Vilja prestera istället för
måste prestera är en intressant utgångspunkt för den aktuella studien. Detta eftersom det i viss
mån det som kommer att presenteras och analyseras under resultatdelen där en redogörelse
kommer ske över de aktiva/icke aktiva samt intresserade/icke intresserade. Därmed hur det
kommer sig att eleverna har en positiv/ negativ inställning till ämnet idrott och hälsa.
Sun och Chen (2010) belyser problemet med att eleverna ska uppleva intresse till- och
glädje i aktiviteten trots att det inte finns nämnt som något uppnåendemål i kursplanen.
Läraren bör då skapa en god social miljö för eleverna. En god socialt konstruktiv miljö bidrar
till att eleverna får möjlighet att lära av varandra och finna motivation genom interaktionen.
(Sun & Chen 2010, s. 378) Sun och Chen (2010) menar att lärande är starkt påverkat av social
interaktion och kulturella influenser. Därför bör läraren i sitt arbete med motivation skapa en
miljö som uppmuntrar till social interaktion. Via social interaktion skapas en möjlighet för
eleverna att lära och byta erfarenheter av såväl varandra som läraren. Kan då läraren skapa en
god social miljö där detta kan praktiseras ökar möjligheterna för att eleven känner
självbestämmande och öka sin inre motivation till ämnet idrott och hälsa. (Sun & Chen 2010,
s. 380)
Ansvaret för att eleven presterar och känner motivation till ämnet är till viss del förankrat i
att läraren skapar en god social miljö. Det intressanta för denna studie blir att undersöka hur
eleverna upplever att de trivs i den sociala miljön.

1.2.4 Motivation i idrott och hälsa – elevperspektiv
Till skillnad från Sun och Chen (2010) som undersökte motivation inom idrott och hälsa
genom att undersöka vad som läraren kunde utveckla för att eleven skulle motiveras till att
delta, valde Standage, Duda och Ntoumanis (2005) att undersöka ämnet ur ett elevperspektiv.
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(Sun & Chen 2010, s. 365) De hade som utgångspunkt det faktum att flera skolor i
Storbritannien arbetar aktivt med motivationshöjande praktiker, men trots detta fanns det inte
någon tydlig studie gjord på ämnet. Särskilt ville de undersöka elevers behov av positiv
feedback för deras utveckling inom idrott och hälsa. Deras studie innefattade 950 brittiska
högstadieelever. (Standage, Duda & Ntoumanis, 2005:411)
I likhet med Sun och Chen (2010) visade resultaten av Standage, Duda och Ntoumanis
(2005) studie att elever upplever en ökad motivation inom ämnet idrott och hälsa om det finns
en god social miljö. (Sun & Chen, 2010:380; Standage, Duda & Ntoumanis, 2005:425)
Författarna hävdar att resultaten från studien tyder på essensen av att lärarna arbetar med att
skapa en socialt intressant och inspirerande miljö. Eleverna visade behov av att befinna sig i
en inspirerande social kontext för en ökad motivation. Behovet av att få positiv eller negativ
stimuli gör sig gällande i situationer som kräver tydliga aspekter av motivationshöjande
sociala kontakter. (Standage, Duda & Ntoumanis 2005, s.426)
Medan författarna ovan menade att social interaktion var viktig för elevers motivation valde
Wang, Chatzisarantis, Spray och Biddle (2002) att undersöka elevers motivation utifrån hur
mycket deras färdighet och prestation inverkade på ämnet idrott och hälsa, med bakgrund i
dagens hälsoproblem relaterade till människors fysiska inaktivitet. Författarna driver en tes
som grundar sig i att man, via motivationshöjande resurser, får eleverna att motivera sig till
fysisk aktivitet och därmed minska landets fysiska ohälsa. (Wang, Chatzisarantis, Spray &
Biddle 2002, s. 433)
Studiens urval av 818 elever var direkt riktad mot elever vars motivation antingen var
uppgifts- eller ego baserad. Det vill säga elever som var högpresterande inom idrott utanför
skolan eller elever som hade höga krav på sig själva att prestera. Studien visade att elever som
var högpresterande och hade god relation till aktiviteten, hade en fördelaktig ingång till
motivation. De var mer avslappnade och kunde prestera utifrån ett gott självförtroende. De
elever vars motivation var driven av höga krav på sig själva, å andra sidan, hämmades av
prestationsångest. Studien visade således att goda färdigheter är en viktig del av ämnet,
förutsatt att eleverna upplevde att de kunde prestera utifrån rätt förutsättningar. (Wang,
Chatzisarantis, Spray & Biddle 2002, s. 442) Författarna menade även de att den sociala
miljön på idrottslektionerna hade möjlighet att ändra motivationsbilden för de elever som
hade höga krav på sig själva. En avslappnad social miljö där eleverna upplevde att de kunde
prestera med rimliga krav på sig själva skulle vara en del i ledet för att motivationen skulle
ändras. (Wang, Chatzisarantis, Spray & Biddle 2002, s.443)
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1.2.5 Motivation till fysisk aktivitet
Denna studie grundar sig i elevers motivation till skolämnet idrott och hälsa. För att sedan
analyseras i förhållande till deras habitus och idrottande på fritiden. Det är då av intresse att
redogöra för vad som motiverar människor till att delta i fysisk aktivitet. Vid detta avsnitt är
det både intrinsic motivation och yttre motivation som gör sig gällande. Det kan både finnas
en stark inre motivation till att idrotta samtidigt som yttre stimuli kan vara en lika bidragande
orsak. (Deci & Ryan 2000, s. 61-62; Deci & Ryan 1985, s. 32-33)
Hultgren (2008) styrker även han resonemanget att en god social miljö är viktig för elevers
motivation och menar att ”Det sociala trycket baseras på de normer och värderingar som
präglar individens eller gruppens sociala sammanhang.” (Hultgren 2008, s. 38) Hultgren
skriver vidare om elevers motivation till fysisk aktivitet. Han styrker då barnets behov av
kontroll över aktiviteten, och därmed sina kroppsliga funktioner. Om individen inte upplever
att hon har möjlighet att utöva aktiviteten tillfredsställande nog ökar risken för att hon tappar
intresset eller skapar en negativ inställning till aktiviteten. Hultgren beskriver det som
”kontrollfält”. För att individen ska känna sig trygg bör ledaren ta hänsyn till kontrollfältet
hos utövaren. Vid en situation likt sådan är det viktigt att läraren inte begränsar eleven via
egna föreställningar om hur aktiviteten ska praktiseras. Om läraren skapar en miljö där det
finns tydliga föreställningar gällande rätt och fel ökar risken för att eleven förlorar intresse då
hon upplever att hon inte uppfyller kraven för aktiviteten. (Hultgren 2008, s. 41)
Identitetsskapande är en annan faktor som har betydelse vid motivation till fysisk aktivitet.
En elev i skolan kommer under hela sin skolgång söka sin identitet och skapa den genom
olika föreställningar om hur man bör agera. Eleven försöker finna sin roll i gruppen, ett
förhållande till andra och sig själv. Uppmärksamhet och bekräftelse är då två viktiga
komponenter i detta sammanhang. Om en elev inte upplever någon bekräftelse eller
uppmärksamhet är det troligt att eleven tappar intresse för aktiviteten, eller i detta fall
skolämnet idrott och hälsa. Det som ofta kan förekomma är något som Hultgren refererar till
som ”närvarofrånvaro”. Detta är när en elev är närvarande vid aktiviteten, men inte deltar
nämnvärt. Inom ämnet idrott och hälsa finns det flera aktiviteter där utformningen gör det
möjligt för eleven att ”gömma” sig i gruppen. Delta, utan aktivt deltagande. Å andra sidan kan
bekräftelse även skapa en situation som är den motsatta, att eleven känner att den blir
bekräftad vid ett visst beteende, även om eleven själv inte känner för beteendet. (Hultgren
2008, s. 41,51)
Det är således barnets egen erfarenhet till fysisk aktivitet som skapar motivation till att
delta. Hur den genom sin uppväxt präglats av situationer där den upplevt bekräftelse,
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uppmärksamhet eller hur barnet upplever att den klarar av den fysiska aktiviteten. (Hultgren
2008, s. 52)

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar elever som är
idrottsaktiva på fritiden jämfört med elever som inte är idrottsaktiva på fritiden, inom
skolämnet idrott och hälsa. Samt att undersöka var dessa motivationsfaktorer har sitt
ursprung. De frågeställningar jag valt att arbeta utifrån är följande:
* Hur motiverade är idrottsaktiva respektive icke idrottsaktiva elever att delta i idrott- och
hälsaundervisningen?
* Finns det någon skillnad i motivation mellan idrottsaktiva och icke idrottsaktiva elever, hur
ter det sig?
* Vilka variabler påverkar idrottsaktiva respektive icke idrottsaktivas motivation till
skolämnet idrott och hälsa?

1.4 Teoretiska utgångspunkter
Inledningsvis redovisas intrinsic- och yttre motivation som är de två huvudkategorierna
gällande motivation som undersöks i studien. Vidare sker en genomgång av Deci och Ryans
teori ”social detemination theory”. Vilken kommer att användas som verktyg vid analys av
resultatet. Avslutningsvis sker en genomgång av Pierre Bourdieus begrepp habitus som
kommer att användas för att analysera elevers sociala situation, både på fritiden och vid
idrott- och hälsa undervisningen.

1.4.1 Motivation
Under följande rubrik redovisas en ingående förklaring av begreppet motivation och dess
mångsidiga betydelse.

1.4.1.1 Intrinsic Motivation (inre motivation)
Intrinsic motivation brukar ofta översättas till inre motivation. Vidare kommer begreppet
intrinsic motivation användas flitigare än inre. Anledningen är att intrinsic som begrepp är
mer komplext än inre, och kan därför undersökas och uppfattas i en vidare kontext. Intrinsic
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översätts till förutom ”inre” även till ”egentlig” ”väsentlig” och ”reell”. Därmed skapar det
engelska ordet en mer tydlig förankring till det aktuella begreppet. I föreliggande studie
kommer jag alltså att använda det engelska begreppet.
Intrinsic motivation är, enligt Deci och Ryan (1985), det fundamentala behovet människan
känner inför en viss uppgift. Människan agerar utifrån färdighet och självständighet när hon
försöker övervinna och nå specifika mål i livet. Dessa mål måste vara av den karaktären att
individen upplever att målen är dels stimulerande, men samtidigt realistiska. Uppgiften ska
inte vara för lätt, men heller inte för svår, d.v.s. den ultimata utmaningen. Det är en typ av
intrinsic motivation som gör att individen känner en lust till aktiviteten. En lust som
fullständigt grundar sig i individens egen motivation att lyckas, och att övervinna utmaningen.
Utmaningen kan te sig likt en aktivitet som utmanar individen att pröva något nytt, att testa
sina gränser inom ett visst område. (Deci & Ryan 1985, s. 32-33)
Känslor har en viktig roll i val av uppnåendemål och utmaning, framförallt positiva känslor
i relation till intresse för aktiviteten. Individen väljer naturligt utmaning och aktivitet i relation
till vad hon känner är intressant. Vidare är känslan av njutning och upprymdhet viktiga
komponenter inom intrinsic motivation. Individen upplever en inre belöning vid utövande av
den givna aktiviteten. Antitesen för intrinsic motivation är yttre påverkningar som bidrar till
ångest, stress och press. En sådan yttre påverkan skulle kunna vara en ”deadline” för en viss
uppgift. Motivationen till uppgiften måste upplevas fri från yttre påverkningar,
belöningssystem eller kontroll. Det är snarare det fira valet som bidrar till att aktiviteten
upplevs via intrinsic motivation. Att via självbestämmande förhålla sig till aktiviteten. (Deci
& Ryan 1985, s. 34)
Det är av vikt att skilja på begreppen självbestämmande och självkänsla. Självbestämmande
är när individen utifrån inre preferenser fritt väljer en aktivitet hon anser vara av intresse.
Självkänsla å andra sidan är en psykologisk faktor som likväl kan vara negativ som positiv.
Individen kan via sin självkänsla välja en aktivitet av motivationen att det ger goda resultat i
ett längre perspektiv. Det tillkommer då en faktor av att behöva prestera, inte motivation till
prestationen i sig. Aktiviteten blir då det primära motivationsmålet, inte motivation till att
genomföra aktiviteten. Detta bidrar till stress och press, vilket inte är eftersträvansvärt inom
intrinsic motivation. (Deci & Ryan 1985, s. 34)
Sansone (2000) förklarar vidare kring teorin och menar att yttre påverkan kan generera
intrinsic motivation. Detta förutsatt att den yttre påverkan är i form av positiv stimuli, d.v.s.
någon typ av belöning. Som skrivet ovan menar Deci och Ryan att yttre stimuli inte går att
härleda till intrinsic motivation. Detta eftersom individen inte själv innehar fullständig
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kontroll över sin motivation till aktiviteten. (Deci & Ryan 1985, s. 32) Sansone å andra sidan
menar att det finns skäl att betrakta positivt yttre stimuli som en del i ledet vid intrinsic
motivation. Positiva stimuli kan öka intrinsic motivationen till en viss handling. Detta
förutsatt att individen redan känner intrinsic motivation till aktiviteten, samtidigt som det sker
i en autentisk miljö. (Sansone 2000, s. 17)
Intrinsic motivation är den största drivkraften hos barn i deras utveckling och nyfikenhet att
lära sig nya färdigheter. Barn vill utforska, överkomma hinder och söka den ultimata
utmaningen. Deras inre motivation driver dem till att lära sig fysiska färdigheter för att kunna
delta, för att kunna befinna sig i en kontext som känns utmanande och intressant. Det samma
gäller för språket och kommunikation. Olyckligtvis försvinner mycket av den signifikativa
intrinsic motivationen till att lära och utforska för många barn när de börjar skolan, då lärande
inte länge är något självvalt. Framförallt är det mellan årskurserna tre till sex som den största
ändringen sker. (Sansone 2000, s. 320)

1.4.1.2 Yttre motivation
Deci och Ryan (2000) menar likt Sansone (2000) att den största och mest inflytelserika inre
motivationen sker under barndomen. Då barnet har en självcentrerad relation till sin
omgivning och dess motivation till att lära sig färdigheter eller närma sig utmaningar är
fullständigt drivet av intresse. (Deci & Ryan 2000, s. 7; Sansone 2000, s. 320) Yttre
motivation å andra sidan är drivet av att aktiviteten i sig innefattar någon typ av
eftersträvansvärt resultat. En sådan aktivitet kan vara att individen känner behov av att
förbättra sina fysiska färdigheter för att exempelvis gå ned i vikt. Det som driver individen att
delta i aktiviteten är då inte aktiviteten i sig, utan resultatet av deltagandet. (Deci & Ryan
2000, s. 60)
Deci och Ryan hävdar att det finns fyra olika typer av yttre motivation, samt att yttre
motivation inte nödvändigtvis behöver härstamma från yttre stimuli. De använder sig av ett
exempel där de beskriver en elev som gör sina läxor eftersom hon känner en stor press från
sina föräldrar, och vill inte uppleva sina föräldrars frustration och besvikelse över uteblivna
resultat. Det andra exemplet är elev som presterar väl i skolan eftersom hon upplever att
aktiviteten kommer generera goda kunskaper inför hennes stundande yrkesval. Vid det första
exemplet är eleven driven av yttre stimuli, medan vid det andra exemplet är eleven driven av
inre stimuli. Båda exemplen grundar sig således ändå i yttre motivation eftersom det är
utfallet av aktiviteten som är den primära motivationen, inte aktiviteten i sig. (Deci & Ryan
2000, s. 60)
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Figur 1 – Schema över mänsklig motivation

Källa: Deci & Ryan 2000, s. 61
Figur 1 visar på olika typer av motivation och hur de förhåller sig till individen. Där finns fyra
olika typer av yttre motivation till skillnad mot intrinsic motivation som inte är lika komplex.
Extern reglering, är den delen av yttre motivation som i störst utsträckning är styrd av yttre
stimuli. Den typen av motivation förlitar sig helt på belöning/bestraffning från dess
omgivning. Individen upplever att motivationen till aktiviteten är kontrollerad av någon annan
samt att det finns lite möjlighet till eget inflytande. Individen deltar eftersom någon annan
säger att den ska delta. Extern reglering brukar ofta omnämnas som den direkta motsatsen till
inre motivation. Introjektion liknar vid extern motivation i det att den till viss del är styrd av
yttre stimuli. Skillnaden är att motivationen till att delta grundar sig i att individen upplever
påtryckningar från sin omgivning som resulterar i ängslighet och skuld vid icke deltagande.
Individen söker istället bekräftelse från sin omgivning. Vidare finns en motivation att delta
och prestera som grundar sig i individens strävan att prestera för att öka eller behålla sin
självkänsla. En typ av yttre motivation som förhåller sig till aktiviteten i form av ett nyttosyfte
är identifikation. När en elev upplever en hög grad av motivation till att prestera vid ett visst
ämne för att hon finner mening med aktiviteten vid senare studier eller yrkesliv upplever hon
identifikation. Individen identifierar aktiviteten som meningsfull och upplever därmed en
motivation till att delta. Den sista varianten av yttre motivation är integration. Integration är
den mest autonoma typen av yttre motivation. Aktiviteten är vald utifrån ett eget beslut där
individen själv har valt att delta. Deltagandet sker på grunder som hon anser vara viktiga
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utifrån hennes värderingar och behov. I den aspekten är integration lik intrinsic motivation.
Däremot, när individen vid inre motivation fullständigt ägnar fokus till aktiviteten är hon vid
integration motiverad till ett senare utfall som är relaterad till aktiviteten och prestationen.
Även om individen själv valt aktiviteten och upplever njutning samt mening, finns det en
underliggande motivation att aktiviteten ska resultera i efterföljande positiva förbättringar.
(Deci & Ryan 2000, s. 61-62)
En del av motivation som är viktig att belysa är amotivation, det vill säga total avsaknad av
motivation. Finns att beskåda längst till vänster i figur 1. En person kan uppleva amotivation
av flera anledningar. Ofta beror det på att intresset för aktiviteten inte existerar. Det kan dock
även te sig i form av att individen upplever att hon inte är tillräckligt kompetent för att delta,
eller att hon inte finner någon mening i att delta vid aktiviteten. (Deci & Ryan 2000, s. 61)
Ett begrepp som Deci och Ryan (2000) använder sig av för att öka, framförallt skolelevers,
motivation är internalisering. Som tidigare ovan nämnt är skolan inte en intuition där elever
upplever fullständig inre motivation. Med begreppet internalisering vill Deci och Ryan (2000)
beskriva processen att motivera en elev som upplever amotivation till att skapa en motivation
för aktiviteten. Detta sker genom att läraren försöker skapa mening för eleven att delta.
Lärarens uppgift är alltså att få eleven att fundera i tankar kring vad det är med aktiviteten
som är viktig för att eleven ska delta. På så vis kan elevens amotivation transformeras till
extern reglering - introjektion - identifikation - integration. (Deci & Ryan 2000, s. 60)

1.4.1.3 Motivation i en social kontext
Motivation i en social kontext är som tidigare nämnt av intresse för denna studie eftersom
social interaktion är en stor del av undervisningssituationen och således en viktig komponent
för att eleverna ska kunna prestera. (Sun & Chen 2010, p. 378) Att förklara motivation i en
social kontext bidrar till att tydliggöra det Deci och Ryan (2000) skriver om yttre motivation.
Då framförallt begreppen integration, introjektion och identifikation (Deci & Ryan 2000, s.
61-62).
Green (1995) menar att motivation till största del går att relatera till social kontext. Det
finns således tre typer av variabler av social interaktion som påverkar motivation som Green
hänvisar till, social fobi, social påverkan och socialt samspel. Social fobi ter sig i form av att
individen känner osäkerhet vid interaktion med andra människor. Vid situationer där
individen önskar göra ett gott intryck men inte finner ro i sig själv kan det ta sig i uttryck av
att hon rodnar, blir introvert/osäker och inte klarar av att prestera det som önskas prestera.
Social fobi grundar sig i en process av hur man presenterar sig själv, och hur mottagaren
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upplever en själv. En hög motivation av att skapa en god relation till människan i fråga blir
ofta svår att genomföra. (Green 1995, s. 244-249)
Social påverkan menar Green är den påverkan som den externa parten gör, det vill säga
kollegor eller passiva åskådare. Det finns både fördelar och nackdelar med social påverkan.
Om personen lider av social fobi kan externa åskådare medföra en negativ påverkan på
individens prestation. Detta visar sig i en rädsla för att göra fel eller inte uppfylla de krav som
förväntas. Extern påverkan kan å andra sidan ha en god inverkan på individens motivation.
Rädsla för att misslyckas kan då omvandlas till en motivation att prestera bättre. Det finns
även ett lager av motivation i om personen i fråga är medveten om att den blir bedömd, vilket
bidrar till en ökad motivation till att prestera på en högre nivå. (Green 1995, s. 252-253)
Den tredje och sista sociala variabeln av motivationspåverkan är socialt samspel. Socialt
samspel är den typen av motivation individen känner gentemot att prestera i grupp. Vad det är
som driver den individuella prestationen i förhållande till gruppen. Vad som går att se
angående motivation till att prestera i grupp är att motivationen till att just prestera ofta blir
sämre. Individen känner ofta att den inte behöver anstränga sig i samma omfattning i grupp än
individuellt. Det finns möjlighet att ”gömma sig” och låta gruppen som helhet prestera.
Samtidigt finns det en kollektiv motivation till att prestera. Att hjälpa gruppen övervinna
hindret, att få en uppskattning av kollektivet, kollektivism. (Green 1995, s. 263-264)
Vidare skriver Green (1995) om ”self-handicaping” i relation till motivation. Med detta
menar författaren olika typer av försvarsmekanismer som används för att skapa en mer
avdramatiserad relation mellan aktiviteten och jaget. I en vald social kontext kan det vara
obehagligt att delta vid olika aktiviteter. I en situation där individen känner sig obekväm kan
hon välja att skapa ursäkter för att inte delta eftersom hon inte vill riskera att sänka sitt
självförtroende vid nederlag. Samtidigt kan försvarsmekanismer användas i rädsla för att inte
vara den som åstadkommer negativa resultat för gruppen som helhet. Det används även som
ett psykologiskt försvar, för att minska skillnaderna mellan det fiktiva- och det faktiska jaget.
(Green 1995, s. 98)

1.4.2 Self determination theory (SDT)
Deci och Ryan har skapat en teori som grundar sig i motivation vilken de kallar ”self
determination theory”. Self determination genererar via en direkt svensk översättning ordet
”självbestämmande”. Självbestämmande är ett väl taget begrepp för att beskriva self
determination eftersom det i stort handlar om att själv ha kontroll över aktiviteten, och
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bestämma över dess utkomst. Jag kommer vidare i denna studie referera till self determination
theory som ”SDT”. Jag ämnar redovisa och analysera resultatet av min studie med
utgångspunkt i SDT. Framförallt genom Deci och Ryans (2002) begrepp inom SDT;
kompetens, relaterade behov och självständighet, som redovisas senare i detta avsnitt.
Deci och Ryan (1985) förklarar SDT med att individen har egna val, och kan bestämma sig
för att genomföra något av de valda uppgifterna. Valet att genomföra uppgiften härstammar
från individens självständiga intresseområden. Dessa intresseområden kan drivas av stimuli
från individens motivation att skapa en tydligare social kontext, skapa kompetens i ett visst
område eller att direkt njuta av aktiviteten i sig. Vidare förklarar Deci och Ryan (1985) att
begreppet kan definieras via en flexibilitet i interaktionen mellan individen och dess
omgivning. SDT är alltså snarare att individen handlar utifrån vad den anser vara berikande.
Det egna valet är det primära inom SDT. Valet individen gör är ett medvetet val direkt
sammankopplat med utkomsten av aktiviteten. Individen har ofta kontroll över resultatet av
aktiviteten, och kan då med den kunskapen även välja att inte delta. (Deci & Ryan 1985, s.
38)
Teorin SDT skiljer på självbestämmande processer och yttre kontrollerande faktorer med
avsikt att reglera framtida resultat. Om en process är självbestämmande har individen själv
valt aktiviteten, individen agerar då av egen fri vilja. Om processen å andra sidan är
kontrollerande är aktiviteten vald av yttre faktorer, individen agerar då av lydnad. När ett
beteende är självbestämt upplever individen att orsaken till valet av aktivitet har ett internt
ursprung centrerat till individen i fråga. Om beteendet är kontrollerat upplever individen att
valet av aktivitet är externt centrerat till individen i fråga. Viktigt att påpeka är att både
självbestämmande och kontrollerande är båda triggerpunkter för motivation. Den stora
skillnaden är att de härstammar från olika processer. (Deci, Ryan, Vallerand & Pelletier 1991,
s. 326-327)
Enligt Deci och Ryan (2002) är människan av dess natur driven av olika behov. Till skillnad
från djuren vars motivationshöjande behov endast är drivna av exempelvis mat, skydd och
fortplantning, är människans behov betydligt mer komplext. SDT rymmer tre naturliga behov:
kompetens, relaterade behov och självständighet. Behov är det mest centrala inom SDT för
att det tydligt visar på hur mänskliga behov av naturen är de mest viktiga faktorer för
motivation. (Deci & Ryan 2002, s. 10)
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1.4.2.1 Kompetens
Inom SDT är kompetens en central komponent för motivationsskapande. Varje individ har ett
behov av att utveckla sin kompetens inom ett visst område, detta sker genom att utmaningen
är tillräckligt stimulerande för att en progression ska vara möjlig. Samtidigt är det av vikt att
utmaningen inte är för krävande, individen måste kunna uppleva självförtroende och
självförverkligande i uppgiften. (Deci & Ryan 1985, s. 255)
När kompetens inom SDT ökar motivationen till aktiviteten, om utmaningen är tillräckligt
stimulerande, kan utmaningen skapa motsatt effekt om utmaningen är under- eller
överstimulerande. Sun och Chen (2010) hävdar att om utmaningen är för krävande finns det
risk att motivationen till att delta minskar eftersom individen då kan uppleva brist på
självförtroende, och ställa sig kritisk till sin egen kompetens. Om uppgiften å andra sidan inte
är tillräckligt stimulerande minskar motivationen eftersom individen inte upplever stimuli till
aktiviteten. Behovet av att utveckla sin kompetens blir då inte uppfyllt. (Sun & Chen 2010, s.
369)

1.4.2.2 Relaterade behov
Relaterande behov är individens känsla av välbehag och samband genom interaktion och
relation till andra människor. Känslan av relaterande behov stärks i kommunikation med
individer eller grupper som delar samma mål, intressen och erfarenheter som individen själv.
(Deci, Ryan, Vallerand & Pelletier 1991, s. 328)
Tidigare i uppsatsen har den sociala miljön återkommande visat sig vara en stor bidragande
faktor till elevernas motivation, så även inom SDT. I en utbildningskontext är det viktigt med
goda sociala kontakter för att eleven ska kunna utvecklas och skapa motivation till ämnet. Det
är även av vikt att elevens nära krets är involverad i skolan, till exempel kan föräldrarnas
relation med lärarna vara en bidragande faktor. Det har visat sig att goda relationer inom
skolan ger goda resultat för elevens motivation och prestation för skolans ämnen. (Reis,
Sheldon, Ryan, Gable & Roscone, 2000, s. 423) En kvalitativ relation mellan elev och lärare
är särskilt viktig då den genererar en känsla av självbestämmande. Lärarens roll är då att
skapa en miljö som uppmuntrar till självbestämmande och självständighet istället för att skapa
ramar och regler som kontrollerar och begränsar eleven. (Reeve 2002, s. 183)

1.4.2.3 Självständighet
Det centrala för självständighet inom SDT är individens upplevelse av val. Deci och Ryan
(1985) gör gällande att oavsett om det är inre eller yttre motivation, är ett beteendebaserat val
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alltid självbestämmande. Där av är självständighet den mest centrala delen av SDT eftersom
den till stor del bygger på självbestämmande. (Deci & Ryan 1985, s. 154)
För att skapa en förståelse för vad egentligen menas med självständighet inom SDT behöver
begreppet valmöjlighet utkristalliseras. En individ kan uppleva valmöjlighet inom många
områden, det behöver inte betyda att det är relaterat till självständighet. Deci och Ryan (1985)
förklarar att valet inte kan vara påverkade av yttre faktorer. Exempelvis om en elev upplever
att hon behöver studera för att hon måste. Valet att studera är då inte självständigt eftersom
det är kontrollerat av yttre faktorer och inte självbestämmande. Eller om en elev upplever att
hon studerar för att det ger vinning i längden, då hon finner en mening med uppgiften.
Självständighet uppstår istället när individen upplever att den utan yttre påverkan kan välja en
aktivitet med respekt för resultatet. Det finns möjlighet att undersöka om valet är genuint
självständigt endast om individen kunde överväga att inte genomföra aktiviteten. På så vis är
valet av aktivitet inte kontrollerat av yttre faktorer. (Deci & Ryan 1985, s. 155)
Reeve (2002) hävdar att elever som är självständigt motiverade visar på goda resultat i
skolan, samt att eleverna utvecklas om lärarna uppmuntrar till självständighet. Kort
sammanfattat gynnas elevers självständighet av att lärare lyssnar mer och
bestämmer/kontrollerar mindre. (Reeve 2002, s. 183) Reeve (2002) undersökte hur elevernas
självbestämmande motivation ökade genom lärares uppmuntrande beteende gällande
självständighet. Studien visade att elever gynnades av lärare som gav mycket av ansvaret till
eleverna. Lärare som höll instruktionerna korta, lyssnade till vad eleverna hade att säga samt
bedrev en undervisning som inte var kontrollerande. Eleverna visade även goda resultat när
läraren gav ledtrådar, istället för att direkt presentera det korrekta svaret. Självständigt arbete
som innehöll god dialog med läraren skapade goda förutsättningar för självständighet. Medan
styrda uppgifter där läraren kontrollerade svaren hämmade självständighet. (Reeve 2002 s.
187-188)

1.4.3 Habitus
Habitus som begrepp kommer att användas i relation till motivation för att skapa en
föreställning av vilka eleverna är och hur deras habitus reflekteras över på deras motivation
till deltagandet vid ämnet idrott- och hälsalektionerna. De mest centrala delarna av habitus
kommer att vara socialt och ekonomiskt kapital. Begreppet habitus har utgångspunkt i
individens sociala samspel med dess omgivning. Som tidigare beskrivit är den sociala
inramningen vid lektionen viktig för att en elev ska trivas och kunna prestera. (Sun & Chen
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2010, s. 378) Det är då av intresse att undersöka hur elever med ett tydligt habitus med rötter i
idrott skiljer sig från elever utan den typen av habitus.
Habitus är enligt Bourdieu (2002) det som definierar en person i dess sociala och
samhälleliga kontext. Alla element och beteenden är unika för individen och skapat i samspel
med dess omgivning. Bourdieu använder sig av liknelsen av en persons handstil. Handstilen
är unikt för varje individ, och blir den samma vid skrift på griffeltavla som vid skrift på
vanligt papper. Det samma är gällande individens habitus. Individen kan finna sig i olika
sammanhang och konstellationer men ändå agera och finna sig i sitt in djupt rotade habitus.
Habitus ger individen möjlighet att verka bekvämt i en miljö som stämmer överens med
hennes habitus. Om individen å andra sidan upplever att hennes habitus inte stämmer överens
med miljön, blir effekten den motsatta. Med det sagt är individen inte en fånge i sitt habitus
där hon endast kan handla utifrån givna föreställningar, människan är mer komplex än så.
Däremot finns det begränsningar till varje individ som grundar sig i dess habitus, vad gällande
politisk åskådning och så vidare. På så vis är habitus väldigt likt det som kallas karaktär.
Skillnaden mellan habitus och karaktär är framförallt att habitus inte är något naturligt
medfött. Habitus skapas i förhållande till individens omgivning och den historiska kontext
hon befinner sig i. (Bourdieu 2002, s. 27-28)
Det är i samspelet mellan social interaktion och habitus som människan skapar sina
beteenden, och utifrån vilka individen väljer att agera. Begreppet habitus är därmed detsamma
som att förklara hur vi väljer att leva våra liv, vår livsstil. Enligt Bourdieu (1994) är socialt
och kulturellt kapital viktiga komponenter inom begreppet habitus. Individens sociala kapital
är sig främst släktrelationer och personkontakter. Relationer som uppstår mellan grupper och
individer. En central komponent för denna studie är habitus i förhållande till idrott, och idrott
i skolan. Bourdieu (1994) menar att socialt kapital i högsta grad är avgörande för individens
utbildningskapital. Ens direkt närmsta krets påverkar valet av utbildning och förhållandesätt
gentemot utbildning. (Bourdieu 1994, s. 156) Kulturellt kapital är sammanlänkat med det
sociala kapitalet på så vis att det bidrar till hur individen tänker och agerar. Skillnaden är att
kulturellt kapital är relationer kopplade till samhället som helhet. Det kan exempelvis vara att
ens habitus ger tydliga föreställningar om vilka vägar som finns att ta för att införskaffa en
god utbildning. Kulturellt kapital kan till viss mån således vara att ha en god allmän
uppfattning om omvärlden. Ett kapital som även visar sig ge privilegier till områden med
godare ekonomiskt och akademiskt status. (Bourdieu 1994, s. 160)
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2. Metod
2.1 Val av metod
Valet av att genomföra en kvantitativ studie i form av enkät växte fram under funderingen av
vad det var jag ville undersöka, och hur data på det mest fördelaktiga och smidigaste sättet
ska kunna samlas in. Jag hade som avsikt att skapa en generell bild över hur elever, i årskurs
nio på två skolor i en norrförort i Stockholm, förhåller sig till ämnet idrott och hälsa utifrån ett
motivationsperspektiv. Jag ville framförallt studera skillnaden i motivation mellan
idrottsaktiva och icke idrottsaktiva elever. Med detta ändamål ansåg jag att en enkätstudie var
det främsta alternativet då det ger en mängd olika svar som går att arbeta med utifrån olika
valda variabler (Esaisasson, Oscarsson, Gilljam & Wängnerud 2009, s. 223)
Enkäten som metod är sällan personlig, och ger inga utförliga svar. Det är däremot ett
effektivt sätt att samla information om ett visst ämne. Det är just det som jag tagit fasta på i
min enkätundersökning. Jag hade ett specifikt ämne jag ville undersöka och var intresserad att
undersöka två grupper elever: idrottsintresserade och icke idrottsintresserade. Fördelen med
enkät är följaktligen att den kan genomföras på ett större urval än exempelvis intervju. (Ruane
2006, s. 149) En annan fördel med enkät som metod är att; ”En bra enkät ’sköter sig själv’
och gör att forskaren kan samla in data utan att behöva ha någon personlig kontakt med
respondenterna” (Ruane 2006, s. 149)
Även om enkäten ”sköter sig själv” är det av största vikt att den är bra utformad. Det går
inte att nonchalant närma sig enkäten som metod med utgångspunkten att skriva ned några
frågor och få de svar man söker. Det måste finnas en eftertänksamhet, tydlighet och kvalitet i
frågorna som ställs (Ruane 2006, s. 150). En enkät är således inte bättre än de frågor som
ställs. ”Tränar du regelbundet?” är ett exempel på en fråga som förslagsvis kan ställas i en
enkät. Utan att reflektera närmare ser frågan ut att vara rimligt ställd. Börjar man å andra
sidan undersöka vad uttrycket ”regelbundet” egentligen säger, blir det mer oklart.
Respondenterna kan ha olika referenspunkter till vad som menas med begreppet regelbundet.
Om det är två gånger i månaden eller två gånger i veckan. (Ruane 2006, s. 153)
Innan jag skapade enkäten valde jag att läsa på angående ämnet med avsikt att samla så
mycket bakgrundskunskaps som möjligt för att veta precis vilka frågor som var nödvändiga
att inkludera.
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2.2 Genomförande
Min studie genomfördes via en kvantitativ enkätundersökning. Insamlingen av data till
studien skedde vid två högstadieskolor i Stockholm. Urvalet var fyra klasser, alla från årskurs
nio. Jag tog kontakt med idrottslärarna på de båda skolorna och frågade om undersökningen
var möjlig att göra vid deras idrottslektioner. På den ena skolan skedde insamlingen av data
vid idrottslektionen. På den andra skolan skedde insamlingen vid elevernas mentorstid.
Enligt samtyckeskravet är elever under 15 år tvungna att ha ett skriftligt godkännande från
föräldern för att delta. (Forskningsrådet 2002, s. 7-14) För att informera eleverna och dess
föräldrar om enkätundersökningen skickades ett informationsbrev ut där föräldrarna gavs
möjligheten att neka sitt barns deltagande. Informationsbrevet skickades till ansvarig
idrottslärare och vidarebefordrades sedan till eleverna. Jag var närvarande vid varje tillfälle
för att informera eleverna om studiens innehåll, samt att ge plats för eventuella funderingar
eller frågor gällande enkäten.
Nackdelen med enkäter är att bortfallet ofta blir större än intervjuer. Målet var därför att få
ett så litet bortfall som möjligt, därför valde jag att närvara vid varje tillfälle och samla in
enkäterna direkt efteråt. På så sätt finns det möjlighet att minimera bortfallet gentemot att
posta enkäterna. Alla elever som var på plats genomförde enkätstudien och jag hade möjlighet
att samla in alla enkäter. Jag får ändå räkna med ett bortfall på omkring 5-10 procent eftersom
alla elever som fått informationsbrevet inte medverkade eftersom de av olika anledningar inte
var i skolan den dagen.

2.3 Urval
För att avgöra studiens urval börjar man med att fastställa vilken population som avses
analyseras, det vill säga studiens respondenter. Därefter bestämmer man vilka fall som ska
analyseras. Där finns det tre olika alternativ: undersöka samtliga fall, undersöka slumpmässigt
urval och undersöka utifrån strategiskt urval. Jag har valt att undersöka utifrån ett strategiskt
urval, det vill säga fyra klasser från årskurs nio vid två olika skolor. (Esaisasson, Oscarsson,
Gilljam & Wängnerud 2009, s.179)
Urvalet för studien var två högstadieskolor i en norrförort till Stockholm. Sammanlagt
deltog 102 elever från årskurs nio fördelat över fyra klasser, varav 61 stycken var flickor och
41 stycken var pojkar. Anledningen till att jag valde att arbeta med elever från klass nio var
att de genomfört majoriteten av sina studier vid högstadiet och kan då ge en tydlig bild av
deras upplevelser från tiden de spenderat i skolan. Jag kommer i mitt framtida yrke med
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största säkerhet arbeta med elever i den åldern, därför finns det ett personligt intresse att
genomföra studien med elever från just den ålderskategorin.
Studien är genomförd i ett område som kan ses som relativt heterogent gällande
bostadssituation, det vill säga ett område med både lägenheter och villor, och var därför också
av intresse för den aktuella studien.

2.4 Reliabilitet och validitet
Validitet som begrepp betyder att man undersöker det man avser undersöka. Ju mer
undersökningen visar att man mäter det man avser mäta, ju mer ökar validiteten. En
förutsättning för en hög validitet är en god reliabilitet. Med reliabilitet menas att
undersökningens frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. En bristande reliabilitet
orsakas oftast genom slump- och slarvfel. (Esaisasson, Oscarsson, Gilljam & Wängnerud
2009, s. 70)
Som tidigare nämnt är det av största vikt att frågorna som ställs är väl utformade för att det
inte ska uppstå missförstånd. Jag har därför valt att använda en enkätstudie som redan är
prövad på 2000 elever. Studien heter ”Skola - idrott - hälsa” och är utförd av Lars-Magnus
Engström (2004). För att öka reliabilitet menar Ruane (2006) att en pilotundersökning bör
göras. Vid en pilotundersökning prövas enkäten på ett antal individer för att undersöka om
frågorna är förståeligt utformade, samt om enkäten svarar på de frågor som avses undersökas.
(Ruane 2006, s. 168)
I och med att jag använder mig av en studie som redan är prövad i en större utsträckning
finns det anledning att lita till reliabiliteten i den gjorda studien. Slarvfel i skapandet av frågor
uteslut på så vis. Däremot finns det viss chans till slarvfel i datahanteringen av enkäterna, då
denna skedde helt manuellt. Hade jag valt att arbeta med en nätbaserad enkät där eleverna
kunde svara på frågor på en dator hade reliabiliteten blivit högre i det avseendet. Olyckligtvis
fanns inte den möjligheten.
Alla frågor i Engströms (2004) enkätundersökning återfinns inte i den studie jag valt att
utföra. Enkäten har blivit nedkortad med ett antal frågor för att kunna matcha det avseendet
jag har med min studie. Vad som kan ses som en försvagning av validitet är att min studie inte
avser att undersöka just det som Engström (2004) undersökte. Det finns å andra sidan skäl att
motivera validiteten med att jag genomförde en noggrann undersökning av litteratur angående
ämnet jag avsåg undersöka innan jag valde vilka frågor som skulle inkluderas/exkluderas i
enkäten.
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2.5 Etisk utgångspunkt
Det är grundläggande deltagarna blir informerade om deras rättigheter, att enkätstudien är
fullständigt konfidentiell, samt hur materialet kommer användas. I informationsbrevet som
skickades ut förklarades de punkterna så eleverna visste vad som förväntades av dem, samt
deras rättigheter. Jag upprepade informationen i brevet vid tillfället då eleverna fyllde i
enkäten. Tillvägagångssättet ska således utesluta att deltagarna på något sätt utsätts för en
obekväm situation eller att de i efterhand upplever ånger inför sitt deltagande. Studien var
därför frivillig, och alla respondenter hade möjligheten att inte delta. Deltagarna gavs även
möjligheten att avbryta sin medverkan om de av någon anledning ansåg att de inte ville
fortsätta med studien. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14)
Förloppet beskrivet ovan är genomförd enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer. Det finns fyra principer som ska övervägas vid insamling av data:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att man ska informera de deltagande i studien om studiens syfte,
att de deltar frivilligt och på vilka villkor. Samtyckeskravet innebär att författaren måste få
deltagarnas samtycke att delta i studien, det vill säga att de deltagarna bestämmer över sitt
eget deltagande. Om någon dessutom är under 15 år måste föräldrarnas samtycke ges för att
deltagandet ska vara genomförbart. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande ska
vara underrättade att deltagandet sker anonymt och att ingen oberoende ska kunna härleda
informationen till den deltagande. Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in i
studien endast får användas i forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14)

2.6 Databearbetning och analysmetod
När enkäterna var insamlade sammanställdes de och bearbetades i Microsoft Excel men hjälp
av pivot tabeller. Enkätsvaren skrevs in manuellt i kolumner som sedan jämfördes och
analyserades med olika variabler. Pivot tabeller i programmet Microsoft Excel fungerar så att
man ställer olika variabler mot varandra för att analysera utfallet. Exempelvis jämförde jag
idrottsaktiva/icke idrottsaktiva som en variabel, med elevernas betyg som en andra variabel.
Då fick jag fram en tabell som visar på hur många av de idrottsaktiva, och hur många av de
icke idrottsaktiva som hade betyget F, hur många som hade betyget E och så vidare (se tabell
1).
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3. Resultat
Jag ämnar i detta avsnitt redogöra för hur motiverade eleverna i min studie är till skolämnet
idrott och hälsa. Med hjälp av olika tabeller avser jag förklara hur olika sammanhang hänger
ihop med givna parametrar utifrån genomförd enkätstudie. De elever som är idrottsaktiva på
fritiden jämfört med de elever som inte är det kommer ligga som grund för följande resultat
del. Det kommer ha en funktion som en tydlig markör mellan de elever som visar på intresse
och motivation under idrott och hälsa lektionerna. Tabellerna är utformade så att den Y-axeln
syftar till antal elever och X-axeln syftar till elevernas enkätsvar. ”Grand total” syftar till det
totala antalet elever, och ”blankt” syftar till de elever som valde att inte svara.
Rubrikerna till resultatet grundar sig i Deci och Ryans (2000) teori STD. Jag har valt att
använda det som utgångspunkt eftersom det speglar resultatet jag avser att presentera och
sedan analysera. Valet av SDT som utgångspunkt för rubrikerna är grundat på att teorin är väl
förankrad i motivation, då den rymmer både intrinsic och yttre motivation, och hur elever
förhåller sig till ämnet idrott och hälsa ur ett motivationsperspektiv. Avslutningsvis avser jag
redogöra för elevers habitus i förhållande till ämnet idrott och hälsa. Detta för att undersöka
hur elevers vardag utanför skolan kan ha för påverkan på deras motivation till ämnet idrott
och hälsa.

3.1 Självständighet
Tabell 1: Idrottsaktiva/icke idrottsaktiva, och deras betyg
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Likt tidigare förklarat finns det tydliga korrelationer mellan motivation och intresse. I tabell 1
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visas elevernas idrottsliga aktivitet på fritiden jämfört med deras betyg i idrott och hälsa.
Frågan som ställdes var: Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns
en ledare på din fritid? Med fritid menas den tid som du inte är i skolan.
Det som tabell 1 visar är att 70 procent av alla elever är aktiva på sin fritid i någon typ av
verksamhet som är förknippad med idrott och hälsa. Utav de 70 procenten var det 54 procent
som uppgav att de börjat idrotta på grund av eget intresse. Det som framgår är det direkt
centrala inom motivation för idrott och hälsa. Det visar sig tydligt att de elever som är
idrottsaktiva på sin fritid även är starkt överrepresenterade bland elever med högre betyg. 49
procent av de idrottsaktiva hade antingen betyget A eller B, jämfört med 9 procent av de icke
idrottsaktiva. Det i sig är inte direkt överraskande. Däremot kan vi i tabellen se att en stor
andel av eleverna är aktiva på fritiden, men att vid alla de lägre betygen är de som inte idrottar
utanför skolan ändå majoritet. Det finns då en given föreställning att de elever som idrottar
utanför skolan är bättre lämpade för att prestera på idrottslektionerna eftersom de har fått mer
träning. Självklart är detta en bidragande faktor. Men vid en vidare analys av enkäterna blev
fördelningen mellan idrottande och icke idrottande än mer tydlig.
Tabell 2: Elevers upplevelse av glädje under idrottslektionerna
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Tabell 2 visar på att de elever som inte är idrottsligt aktiva på fritiden inte upplever glädje i
samma utsträckning som de som idrottar. Återigen är det de som idrottar utanför skolan som
visar på ett högre intresse till skolämnet. De elever med ett uppenbart intresse för idrott är
även de som finner glädje i idrott och hälsa undervisningen.
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Tabell 3: Elevers deltagande

Tabell 3 visar att det samma är gällande för elevers deltagande vid idrott och hälsa
lektionerna. 79 procent av de idrottsaktiva eleverna svarade att de ofta deltog och rörde sig
mycket/blev svettig, jämfört med 59 procent av de icke idrottsaktiva. De elever som väljer att
inte delta vid idrottslektionerna var även de som svarade att de inte kände sig glada under
idrottslektionerna, vilket får ses som en del i anledning till deras frånvaro.
Tabell 4: Hur viktigt eleverna anser idrott och hälsa vara, jämfört med andra ämnen
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Elevernas inställning till idrott och hälsa visar sig tydligt vid en sammanställning mellan de
elever som är aktiva på deras fritid och de elever som inte är aktiva, och deras åsikter om
huruvida idrott och hälsa är viktigt i jämförelse med de andra ämnena. Resultatet av tabell 4
stämmer väl överens med tabell 1 och elevernas betyg. Elever med lägre betyg är av åsikten
att idrott och hälsa inte är lika viktigt som de övriga ämnena i markant större utsträckning än
elever med högre betyg.
Via tabell 1-4 går det att se en tydlig skillnad i inställning och intresse mellan de elever som
är idrottsaktiva på fritiden och de elever som inte är idrottsaktiva. Det visar sig vara en
markant procentuell representation bland de elever som idrottar på fritiden och har ett starkt
intresse och god inställning, vilket även speglar elevernas betyg.

3.2 Kompetens
Kompetens är en viktig del för elevers motivation. De blir motiverade av att känna sig
kompetenta inom ett visst område. Detta område kan vara av varierande karaktär. Under
rubriken kompetens avser jag redovisa för huruvida eleverna känner sig kompetenta eller inte,
och vilka komponenter som påverkar.
Tabell 5: Hur ofta elever känner sig duktiga på idrott och hälsa lektionerna

Kompetens är mer komplext än att endast känna sig duktig. Ändå är det en tydlig markör över
hur kompetenta elever upplever sig vara under lektionstid. Det finns en tydlig skillnad mellan
de elever som idrottar och de som inte idrottar. De idrottande upplever mer ofta att de är
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duktiga. För att vidareutveckla detta faktum presenteras nedan några alternativ till varför de
idrottande känner sig duktiga.
Tabell 6: Elevers inställning till praktiska prov (för att visa vad man kan)

Tabell 6 visar att elever som inte är aktiva på fritiden har en mer negativ inställning till
praktiska prov än elever som idrottar. Elever som idrottar på fritiden har en självklar fördel av
det eftersom de är kompetenta inom området och kan därmed prestera på en högre nivå.
Liknande resultat återfinns i elevers inställning till momentet tävling inom idrott och hälsa.
Elever som idrottar på fritiden, samt har ett högre betyg, var mer positivt inställda till
momentet tävling än de andra. Tävling är även det ett moment där eleverna får visa på sin
kompetens, men även en given faktor inom motivation. De får direkt ett tydligt mål att nå.
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Tabell 7: Elevernas inställning till teori inom idrott och hälsa

En intressant faktor inom kompetens, som även till stor del ligger för grund inom ämnet idrott
är den teoretiska delen av ämnet. Procentuellt, 36 procent (icke idrottsaktiva) respektive 32
procenet (idrottsaktiva), visar tabellen att de elever som inte idrottar på fritiden är mer positivt
inställda till skriftliga prov än de som idrottar. Här finns det en diskrepans mellan de två
parterna. De som inte idrottar på fritiden är mer positivt inställda till teoretiska än praktiska
prov. Återigen handlar det om kompetens. De elever som inte känner sig bekväma i praktiska
situationer kan finna mening med skriftliga prov som är mer teoretiskt baserade.
Det faktum att eleverna har en delad inställning till skriftliga och praktiska prov gör sig
gällande kring deras inställning till ämnet idrott och hälsa. På frågan om vad de anser att de
borde få lära sig i ämnet idrott och hälsa svarade många att de ville lära sig relationen mellan
fysisk aktivitet och hälsa. De flesta som svarade var av inställningen att de ville ha mer kost
och hälsa på schemat. En elev gav ett utförligt sammanfattande svar - ”Jag tycker att man ska
få lära sig överblick över hälsan och hur vi måste träna och äta för att må bra”. Denna
föreställning gällde både gruppen idrottande, samt icke idrottande. Eleverna är överens över
vad de anser vara viktigt att läsa sig, men inte vad de motiveras av eller hur de förhåller sig
till praktik och teori. Med denna information är det av intresse att jämföra hur ofta eleverna
känner sig uttråkade på idrottslektionerna.
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Tabell 8: Hur ofta eleverna känner sig uttråkade på idrottslektionerna

En stor del av de icke idrottande känner sig aldrig uttråkade medan de elever som idrottar i
aningen större utsträckning medger att de är uttråkade vid åtminstone vissa tillfällen. Det kan
vara ett resultat av tabell 7 där de visade ett lägre intresse till teori. Samtidigt svarade många
på frågan ”Vad tycker du är det bästa med idrotten (gympan) i skolan?” att de ansåg hälsa
vara den bästa delen. Medan många ansåg att det specifikt var fotboll som var det sämsta med
idrotten. De svarande hade däremot olika förklaringar till varför de gav det svaret. De som
inte idrottade menade på att det blev ”så hetsigt på gympan då”, medan de idrottande tyckte
att fotbollen ”var på för låg nivå” och ”tråkiga övningar”. Det var inte en majoritet av de
svarande som hade denna inställning, men det fanns ett tydligt mönster.
Det finns således flera parametrar till varför elever är uttråkade. Dels kan det vara teoretiska
inslag som de inte alltid finner skäl till. Dels kan det vara att de upplever sig vara
understimulerade till den givna aktiviteten. De som idrottar på fritiden visar på ett beteende
som menar på att de har en tydlig föreställning om vad som ska utövas på idrott och
hälsalektionerna. Dessa föreställningar blir inte alltid uppfyllda.

3.3 Relaterande behov
Ämnet idrott och hälsa är utformat via sociala markörer i form av samarbete i olika former,
lagspel, friluftsliv etc. Det förekommer även en konstant fysisk mätning mellan elever, såväl
önskad som oönskad. En elevs fysiska färdigheter är alltid exponerade. Därför är det viktigt
att vistas i en miljö som känns trygg och socialt berikande där möjligheten ges till att prestera
28

utan hämningar. Jag avser under rubriken redogöra för hur eleverna upplever att de kan
prestera i den rådande sociala miljön.
Tabell 9: Hur ofta eleverna upplever att de känner sig trygga under idrottsundervisningen

Återigen finns en procentuell överrepresentation bland de elever som inte idrottar, och deras
problematiska relation till ämnet idrott och hälsa (se tabell 9). De känner sig oftare otrygga
vid lektionstillfällena. Resultatet av enkätstudien visade även att de elever som känner sig
otrygga deltar mer sällan, eller deltar mer lågintensivt. När de är med och deltar så ”deltar de
utan att riktigt delta”. Att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna prestera inom ett
ämne som trots allt är exponerande likt idrott och hälsa.
Tabell 10: Hur ofta eleverna känner sig utanför på idrott och hälsa lektionerna
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Den möjligtvis tydligaste markören för om en elev upplever att hon befinner sig i en god
social miljö, där hon kan vara trygg, är om hon känner sig utanför eller inte. Tabell 10 visar
på att elever över lag inte upplever att de är utanför under lektionerna. Däremot ser vi samma
mönster som tidigare att de elever som inte idrottar i större utsträckning upplever att de är
utanför.
En sista markör på elevers sociala situation är hur ofta de känner sig oroliga under idrott och
hälsa lektionerna. Vilket visar sig nedan i tabell 11.
Tabell 11: Hur ofta elever känner sig oroliga under idrottsundervisningen

Resultatet av tabell 11, liksom tabell 9 och tabell 10, visar på att elever som inte idrottar på
fritiden upplever en social miljö där de inte verkar trivas. De visar på tendenser som tyder på
att de i högre utsträckning är otrygga, utanför och oroliga än elever som idrottar på fritiden.
Sociala faktorer som alla blir extra tydliga genom att undersöka hur de svarade vid vad de
ansåg var det bästa, sämsta samt vad man borde få lära sig på idrotten. Många elever som inte
idrottade på fritiden menade på att det var viktigt att lära sig samarbete inom idrott och hälsa.
Samt att flera ansåg att det bästa med idrotten var samarbetsövningar. Samtidigt ansåg många
att bollsporten och framförallt fotboll var det sämsta med idrotten. Sambandet mellan de två
tyder på att samarbetsövningar som är tydliga i sin uppgift, det vill säga att samarbeta för att
nå ett visst mål, inte fungerar inom bollsporter, även fast det är en lagsport. Detta verkar, för
de icke idrottsaktiva, skapa en socialt obekväm miljö.
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3.4 Habitus/Externa motivationsfaktorer
För att få en förståelse för vad det i grunden är som motiverar de idrottande och icke
idrottande eleverna till att prestera på idrott och hälsa lektionerna är det intressant att se hur
deras situation ser ut på fritiden. Vad det är som motiverar dem att idrotta utanför skolan,
viket har visat sig ha en stark påverkan även på idrottsundervisningen.
Tabell 12: Elevers betyg, i relation till hur många av deras vänner som idrottar

På frågan vem eller vad som fick eleverna att börja idrotta visade det sig att det var föräldrar,
vänner eller eget intresse som var den oftast förekommande orsaken. Tabell 12 visar att de
elever som har vänner som idrottar på fritiden är starkt överrepresenterade av de med högre
betyg.
De elever som har idrottande vänner har enligt tabell 12 i större utsträckning högre betyg i
idrott och hälsa än de elever som inte har idrottande vänner. Av de elever som idrottar på
fritiden svarade 55 procent att de flesta av deras vänner också idrottar. Medan endast 20
procent av de som inte idrottade uppgav att de flesta av deras vänner idrottade på fritiden. Det
visar sig finnas ett tydligt samband mellan de som har bra betyg, samt de som idrottar på
fritiden även har många vänner som är idrottsaktiva. Den sociala parametern verkar således
vara en bidragande faktor även på fritiden.
Gällande föräldrar och deras betydelse för elevers idrottande visade det sig att 35 procent av
de som idrottade började på grund av sina föräldrar. Föräldrars inflytande visar sig även vid
tabell 13 (nedan) där föräldrars inställning till idrott och hälsa i jämförelse med de andra
ämnena redovisas.
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Tabell 13: Hur viktigt föräldrarna anser att idrottsämnet är, i förhållande till de andra ämnena

61 procent av de som idrottar på fritiden menade att deras föräldrar anser att idrott och hälsa
är lika viktigt som de andra ämnena. Medan endast 25 procent av de som inte idrottade
svarade att deras föräldrar anser det vara lika viktigt. Samtidigt var det 31 procent av de icke
idrottsaktivas föräldrar som ansåg att det var mindre viktigt. Jämfört med 14 procent av de
idrottsaktiva föräldrarna.
Tabell 14: Elevers bostäder i förhållande till betyg
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Något som visade sig vara av markant skillnad var elevers bostadssituation, och deras
fritidsaktiviteter med familjen. 77 procent av de elever som bor i villa har antigen betyget A
eller B. Medan endast 14 procent hade betyget A eller B av de eleverna som bor i
bostadsrättslägenhet. Vid sammanställningen av vad eleverna gjorde på fritiden tillsammans
med familjen svarade 45 procent av de idrottande att de hade åkt skidor någon gång det
senaste året. Endast 15 procent av respondenterna som var icke idrottande gav samma svar.
Intressant i detta sammanhang är även att se till elevers bostadssituation. Andelen som
svarade att de åkt skidor med sin familj det senaste året var markant större hos de elever som
bodde i villa, 47 procent, medan endast 20 procent av de elever som bodde i
bostadsrättslägenhet hade åkt skidor med sin familj.

4. Diskussion och analys
Jag avser i detta avsnitt diskutera och analysera de resultat som uppstått under
datainsamlingen. Resultaten kommer att analyserar i relation till tidigare forskning och
teoretiska utgångspunkter. Nedan redovisas syfte och frågeställningar återigen för att påminna
om studiens utgångspunkt.
Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar elever som är
idrottsaktiva på fritiden jämfört med elever som inte är idrottsaktiva på fritiden, inom
skolämnet idrott och hälsa. Samt att undersöka var dessa motivationsfaktorer har sitt
ursprung. De frågeställningar jag valt att arbeta utifrån är följande:
* Hur motiverade är idrottsaktiva respektive icke idrottsaktiva elever att delta i idrott- och
hälsaundervisningen?
* Finns det någon skillnad i motivation mellan idrottsaktiva och icke idrottsaktiva elever, hur
ter det sig?
* Vilka variabler påverkar idrottsaktiva respektive icke idrottsaktivas motivation till
skolämnet idrott och hälsa?

4.1 Övergripande diskussion/analys
Det mest signifikativa för denna studie har visat sig vara att elever med ett starkt
idrottshabitus är mer motiverade vid idrott och hälsa lektionerna än elever med svagt
idrottshabitus. Det resultatet i sig var föga förvånande då ämnet idrott och hälsa är tydligt
förknippat med just idrottsliga prestationer. Det visade sig även att elever med högre
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socioekonomiskt kapital idrottade mer på fritiden och hade högre betyg. Något som Larsson
(2008) tidigare påpekat (Larsson 2008, s. 133) Hultgren (2008) beskriver elevers skolgång
som en tid där identitetsskapande är viktigt för individen. Uppmärksamhet är av stor betydelse
och om en elev känner att den inte kan få den uppmärksamheten försvinner även motivationen
till att delta. (Hultgren 2008, s. 41,51) Skolämnet idrott och hälsa blir därmed en extra viktig
institution att visa att man kan hävda sig i förhållande till de andra eleverna om det visar sig
att många av eleverna kommer från ett starkt idrottshabitus. Det finns många skeenden i
undersökningen som tyder på att de elever som inte är idrottsaktiva skapar en problematisk
relation till ämnet idrott och hälsa för att de inte känner sig bekväma eller mindre uppskattade.
Samtidigt som de elever som är idrottsaktiva finner en stark tillhörighet i ämnet, gällande
både fysisk prestation och social interaktion. Två komponenter som visat sig vara de största
motivationshöjande faktorerna i studien.

4.2 Habitus
Habitus är enligt Bourdieu (2002) det som definierar individen i hennes sociala och
samhälleliga kontext. Nära relationer och sociala kontakter är av stor betydelse för individens
karaktär och identitet (Bourdieu 2002, s. 27-28) I denna studie har den sociala kretsen
begränsats ned till föräldrar och vänner.
Genomgående i denna diskussion kommer det refereras till de idrottsaktiva respektive icke
idrottsaktiva. För att ge en vidare förklaring till var de idrottande kommer ifrån avser jag här
diskutera habitus och vad det har för påverkan på elevers motivation till ämnet idrott och
hälsa. Framförallt idrottshabitus som begrepp då idrottshabitus genererar mer information än
endast att eleven är idrottsaktiv på fritiden. Larsson (2008) använde sig av tre variabler för att
tillskriva idrottshabitus; fysisk träning på fritiden, elevers betyg samt om de var medlem i
någon idrottsförening. (Larsson 2008, s. 142) Jag kommer endast använda mig av två
variabler; betyg och idrottsaktiv på fritiden. Detta kan anses vara aningen haltande, men jag
anser att det bör skapa en relativt tydlig bild över elevers habitus gällande idrott då resultatet
visat sig vara övergripande konsekvent och tydligt.
Det kan enkelt skapas en föreställning om att elever utan idrottsbakgrund känner sig utanför
och därmed omotiverade för att de inte har samma intresse och självklara relation till idrott
som de idrottsaktiva eleverna. Men Reis, Sheldon, Ryan, Gable och Roscone (2000) menar att
även elevens nära relationer utanför skolan är viktig för dess motivation och prestation på
skolan, vilket är intressant att analysera. På frågan om föräldrarna ansåg att ämnet idrott och
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hälsa var lika viktigt som de andra ämnena (se tabell 13) svarade majoriteten av de icke
idrottsaktiva att deras föräldrar ansåg att det var mindre viktigt. Det motsatta gällde för
idrottsaktiva elever. Samtidigt svarade de icke idrottsaktiva att de inte hade många vänner
som var idrottsaktiva (se tabell 12). Återigen gällde motsatsen för de idrottsaktiva. Det visar
sig att de elever som idrottar på fritiden har en starkare habitus gällande idrott även ur en
social kontext. Detta stärker deras allmänna idrottshabitus då det tillkommer två variabler
förutom individens idrottande samt betyg. Att elevers nära relationer är viktiga för deras
motivation och prestation visar sig i att de elever som har idrottande vänner dominerar de
högre betygen (se tabell 12) samt att de eleverna även har stöd från sina föräldrar (se tabell
13). Elevens stöd från sin omgivning kan bidra till att eleverna finner mening med aktiviteten,
och således även mening med ämnet idrott och hälsa. Framförallt om föräldrarna menar på att
det är lika viktigt som de andra ämnena finns det skäl att anta att eleven kan finna mening
med att delta. Deci och Ryan (2000) skriver om identifikation som ett begrepp för att beskriva
just motivation till att prestera eftersom individen finner mening med aktiviteten. (Deci &
ryan 2000, s. 61-62) Individens nära sociala krets hjälper här till att skapa mening och
motivation till skolämnet idrott och hälsa.
De elever som inte är idrottsaktiva saknar i större omfattning stöd från sin omgivning.
Vilket även avspeglar sig i deras betyg (se tabell 1), samt även vid deras deltagande (se tabell
3). De skapar i högre utsträckning en relation till idrott och hälsa som är mer av karaktären
amotivation. Enligt Deci och Ryan upplever individen amotivation när hon inte finner mening
med aktiviteten eller när det inte existerar något intresse för aktiviteten. (Deci & Ryan 2000,
s. 61) Avsaknaden av någon i deras närhet som har ett starkt idrottshabitus kan vara en
bidragande orsak till att de presterar sämre i ämnet idrott och hälsa.
En faktor som visade sig vara tydlig för elevers betyg, och således även för deras
motivation till att prestera, var elevernas socioekonomiska bakgrund. Inom begreppet
socioekonomisk bakgrund väljer jag att använda mig av variablerna; bostadssituation samt
fritidssysselsättning med familj det senaste året. De elever som bodde i villa samt åkte på
skidsemester med familjen fick representera de med en starkare socioekonomisk bakgrund.
Det visade sig att elever som bodde i villa var starkt överrepresenterade bland de elever med
de två högsta betygen, A och B (se tabell 14). Samtidigt var de elever som varit på
skidsemester med sin familj även de överrepresenterade bland de elever som bodde i villa.
Larsson (2008) studie visade att elever med en högre socioekonomisk bakgrund även var
mer aktiva inom föreningsidrott samt bedrev fysisk träning på fritiden. Framförallt var detta
extra tydligt i Stockholm. Det Larssons (2008) studie visade var att elever med goda
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ekonomiska möjligheter även hade bättre möjligheter till att delta i idrottsliga aktiviteter, eller
var mer benägna att delta i idrottsliga aktiviteter. (Larsson 2008, s.133) Socioekonomisk
bakgrund visar sig ha en betydande faktor för elevers betyg vid den gjorda studien. De elever
från denna bakgrund kan även ha ett starkt akademiskt kapital vilket skulle vara en anledning
till de höga betygen då de finner motivation i att inskaffa goda betyg för vidare studier.

4.3 Relaterande behov
Vad som visat sig vara av störst vikt för om eleven upplever motivation till att prestera och
delta vid idrott– och hälsaundervisningen har varit den sociala miljön. De elever som inte var
idrottsaktiva på fritiden angav att de i större utsträckning än de aktiva kände sig både utanför
och oroliga under idrottslektionerna. Sun och Chen (2010) samt Standage, Duda och
Ntiumanis (2005) menade att den sociala miljön under lektionerna är viktig för att eleverna
ska kunna känna motivation och prestera. Via social kontakt kan eleverna lära från varandra
samt få positiv feedback från andra elever. (Sun & Chen 2010, s. 380; Standage, Duda &
Ntoumanis 2005, s. 426)
Vad som visat sig vara extra tydligt studien är det faktum att de icke idrottsaktiva och de
idrottsaktiva skiljer sig markant åt när det kommer till intresse och inställning. Jag hävdar att
resultatet visar att dessa åsikter kommer från att eleverna har olika typer av idrottshabitus, och
via detta idrottshabitus gör sig mer lämpade för att delta vid idrottsundervisningen. Att dessa
elever skulle ha bättre betyg kom inte som någon överraskning. Däremot resultatet att elever
som inte var aktiva på fritiden i så hög grad kände sig utanför och otrygga. Anledningen till
att de har lägre betyg kan ha sitt ursprung i just det faktumet.
Begreppet relaterande behov inom teorin SDT gör gällande att den sociala samverkan
mellan elever på lektioner är viktig för motivationen och prestationen inom skolans ämnen.
(Reis, Sheldon, Ryan, Gable & Roscone 2000, s. 183) Hultgren (2008) menar att elever kan
tappa intresse för aktiviteten om de inte får önskad respons från sin omgivning. Elever söker
genom sin skolgång en tillhörighet och en identitet. Uppmärksamhet och bekräftelse är då två
viktiga komponenter. (Hultgren 2008, s. 41) Det visade sig även att de elever som kände sig
otrygga på idrottslektionerna valde i högre grad att inte heller delta vid undervisningen. Att de
är otrygga kan avspegla att de inte känner sig trygga i aktiviteten, men kan även vara ett
resultat av att de inte känner sig trygga i gruppen.
Att välja att inte delta på grund av att den sociala kontexten upplevs som ansträngande är
ett allvarligt problem och kan liknas vid det Deci och Ryan (2000) beskriver som amotivation.
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Då eleven inte upplever någon motivation eller vilja att delta. De elever som å andra sidan
deltar, men inte deltar aktivt gör det endast för att läraren säger att hon ska delta. Detta tyder
på den yttersta versionen av yttre motivation som Deci och Ryan (2000) kallar extern
reglering. När deltagandet endast sker av anledningen att någon yttre faktor säger att du ska
delta. Eleven deltar då på grund av att inte behöva möta konsekvenserna av att inte delta.
(Deci & Ryan 2000, s. 61-62) Just extern reglering är det de elever som inte är aktiva verkar
handla efter när det kommer till deras motivation. Eftersom de ofta känner oro och
utanförskap bidrar det till att de inte kan prestera via en god social miljö och deras motivation
blir då lidande.
De elever som är idrottande på fritiden visar sig, som nämnt tidigare, ha en mer motiverad
inställning till ämnet idrott och hälsa. Däremot går det inte att generalisera över de
idrottsaktiva och mena att alla agerar utifrån ett genuint intresse till ämnet idrott och hälsa och
dess aktiviteter, det vill säga intrinsic motivation. (Deci & Ryan 1995, s. 32-33) De idrottande
visar på olika typer av motivation sedd ur en social synpunkt. Det är svårt att avgöra om en
elev agerar utifrån intrinsic motivation endast baserat på den sociala miljön vid
idrottsundervisningen. Det som visar sig är det som tidigare är beskrivit via SDT och
relaterande behov. (Reis, Sheldon, Ryan, Gable & Roscone 2000, s. 183) Vid en god social
situation ökar motivationen att delta och prestera. De elever som upplever att de är trygga och
med i gemenskapen vid idrottslektionerna (se tabell 10 och 11) är i högre grad idrottande på
fritiden. Deras idrottshabitus som nämnt under ovanstående rubrik är av högsta vikt när det
handlar om den sociala situationen under idrottslektionen. De elever som har ett starkt
idrottshabitus har en klar fördel då deras habitus verkar spegla av sig på
idrottsundervisningen. Relaterande behov inom SDT rymmer tesen om att motivationen stärks
om individer eller grupper delar samma mål, intressen och erfarenheter (Deci, Ryan,
Vallerand & Pelletier 1991, s. 328). Detta visar sig väl under resultatdelen att då idrottsaktiva
upplevs vara en relativt homogen grupp med samma intressen och erfarenheter. De
idrottsaktiva är även en stark majoritet, cirka 70 procent, vilket det även kan ha den påverkan
att gruppmentaliteten blir än starkare.
De idrottande är inte en fullständigt homogen grupp då flera avviker och säger att de inte
känner sig trygga, samt att de upplever att de är utanför samt oroliga (se tabell 9, 10 och 11).
Även om eleven upplever att hon, som idrottsaktiv, är utanför väljer hon ändå att delta (se
tabell 3) Detta fenomen går att beskriva genom Deci och Ryans (2000) begrepp introjektion.
Med introjektion menas att individen agerar utifrån påtryckningar från sin omgivning som
resulterar i ängslighet och skuld vid icke deltagande. Individen söker bekräftelse hos sin
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omgivning, men även hos sig själv för att öka sin självkänsla. (Deci & Ryan 2000, s. 61-62)
De finns således elever som kan påverkas negativt av sin idrottande bakgrund. Anledningen är
att de upplever att de behöver prestera, behöver delta samt upprätthålla den profil som
förväntas av idrottsutövande.
Vad som är återkommande för den sociala miljön inom ämnet är att de elever som idrottar
på fritiden upplever att de trivs bättre än de elever som inte idrottar på fritiden. Detta fenomen
går att härleda till Lena Larsson (2009) som menade att idrottslärarna kommer från ett starkt
idrottshabitus som sedan speglar av sig både på undervisningen och på den sociala miljö som
präglar ämnet (Larsson 2009, s.287). Detta samtidigt som Sun och Chen (2010) menade på att
det var av högsta vikt att lärarna skapade en trygg social miljö för eleverna för att de skulle
kunna öka sin motivation och prestation i ämnet. (Sun & Chen 2010, s. 378) Utan att ha
inkluderat någon lärare i datainsamlingen finns det, av resultatet att döma, skäl att tro att
idrottslärarna på skolorna härstammar från liknande idrottshabitus som de idrottsaktiva
eleverna. Därför gynnas de och kan finna en högre motivation till att delta.

4.4 Kompetens
Som sista variabel för elevers motivation avser jag att redogöra för elevers kompetens och hur
det förhåller sig till deras motivation. Kompetens är den del av motivation som till största del
grundar sig i intresse för aktiviteten, samtidigt som det har den största direkta påverkan
angående om man är idrottsaktiv på fritiden eller inte. Deci och Ryan (1985) menar att alla
individer har ett behov av att utveckla sin kompetens inom ett visst område. Samtidigt vill de
uppleva en känsla av utveckling och glädje i att nå ett uppsatt mål. (Deci & Ryan 1985, s.
255)
Samma mönster som tidigare visar sig vid sammanställningen om eleverna upplevde att de
kände sig duktiga vid idrott och hälsaundervisningen (se tabell 19). De idrottsaktiva upplevde
i en markant högre grad att de kunde känna sig duktiga i jämförelse med de icke aktiva. Detta
resultat går att länka samman med deras betyg då de idrottsaktiva visade sig ha bättre betyg
(se tabell 1). Att de elever som idrottar på fritiden upplever att de är duktiga och har högre
betyg är inte direkt förvånande. Dei och Ryan (1985) förklarar via begreppet intrinsic
motivation att individer som upplever en utmaning som självförverkligande i den grad att den
är stimulerande nog för att utmana, men samtidigt inte för svår. Motivationen grundar sig då i
att individen upplever lust i att lyckas med utmaningen. (Deci & Ryan 1985, s. 32-33) Alla
elever som är idrottsaktiva upplever inte intrinsic motivation vid utövandet av alla aktiviteter.
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Men det finns ett tydligt samband mellan att känna sig duktig i en aktivitet och få bra betyg,
men att känna intrinsic motivation.
Problemet som uppstår för de icke aktiva är att de inte känner att de är kompetenta nog för
att lyckas. Om en aktivitet är för krävande minskar motivationen eftersom upplevelsen av
lycka i att uppnå målet försvinner. Samtidigt upplever individen att hon inte är duktig nog
vilket bidrar till försvagat självförtroende (Sun & Chen 2010, s. 369). Dessa resultat visade
sig stämma överens även med elevers svar på frågan om de uppskattade praktiska prov. Där
var de idrottsaktiva mycket mer positivt inställda än de icke idrottsaktiva (se tabell 6). Vilket
tyder på att elever kan känna sig duktiga genom att prestera vid praktiska prov.
En aspekt av kompetens inom ämnet idrott och hälsa som är intressant att analysera är den
teoretiska aspekten. Detta var nämligen den enda delen som de icke idrottsaktiva var mer
positivt inställd till än de idrottsaktiva (se tabell 7). Denna del av ämnet skiljer sig från det de
idrottsaktiva föreställning över hur ämnet idrott och hälsa bör vara. Deras idrottshabitus bidrar
inte till samma självklara fördel som vid praktiska prov. Samtidigt som de icke idrottsaktiva
kan uppleva en situation som är mer lik klassrumsundervisning. Vid frågan vad elever
önskade av ämnet idrott och hälsa svarade många att de ville lära sig sambandet mellan hälsa,
kost och träning. Via den teoretiska biten av ämnet får nu de icke idrottsaktiva en möjlighet
att lära sig utan att behöva prestera fysiskt, vilket har visat sig hämma dem i konkurrensen.
Återigen handlar det om att känna mening med aktiviteten (Deci & Ryan 2000, s. 61-62). Nu
är det däremot de icke idrottsaktiva som visar en högre procentuell motivation till en aktivitet.
Kompetens visar sig vara en viktig del av elevers motivation till att prestera inom ämnet
idrott och hälsa. De som kommer från en tydlig idrottsbakgrund visar på att de kan uppleva
självförverkligande i att visa på goda resultat i en aktivitet vilken bidrar till goda betyg.
Samtidigt som de icke idrottsaktiva kan känna motivation genom att få en konkret anledning,
och därmed mening, till aktiviteten.

4.5 Avslutande diskussion
Undersökningen har visat att idrottshabitus är av stor vikt för eleverna. Eleverna med svagt
idrottshabitus hade svårt att finna motivation till att prestera. De motivationsfaktorer som
visade sig vara mest betydande var det sociala och deras kompetens. Dels för att de inte
upplevde att de trivdes i den sociala kontext som idrottsundervisningen skapar, dels för att de
inte upplevde sig vara kompetenta nog att prestera på önskad nivå. De idrottsaktiva, å andra
sidan, hade en direkt motsatt upplevelse av ämnet. Det habitus de är vana vid ryms även inom
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ämnet idrott och hälsa. De finner därför den mening och trygghet som många av de icke
idrottsaktiva saknar.
Vad som visat sig vara av betydelse för elevernas relation till ämnet har är en blandning av
det Larsson (2009) skriver om hur idrottslärares idrottshabitus speglar av sig på
idrottsundervisningen och vikten av en god social miljö som för elevers motivation. (Larsson
2009, s.287; Sun & Chen 2010, s. 378) Vad lärarna borde arbeta med för att öka motivationen
hos de elever som inte känner sig motiverade, är att se över sina rutiner gällande
idrottsundervisningen och hur den bedrivs. Det behöver möjligtvis inte vara aktiviteterna i sig,
utan utformningen av aktiviteterna och lärarens roll under aktiviteterna. Det är inte
nödvändigt att exempelvis ta bort momentet trampett eftersom vissa elever känner sig
obekväma. Däremot är det nödvändigt att läraren skapar en miljö där det finns möjlighet att
misslyckas, utan att individen upplever skam eller mottar hånfulla blickar från sina kamrater.
Eleven måste således våga misslyckas för att kunna utvecklas. För att detta ska ske är det
viktigt att lärarna frångår tävlingsmentaliteten som ryms i föreningsidrotten. En
fotbollssektion behöver inte fokusera på betydelsen av att få bollen i mål. Utformningen
skulle kunna ändras till att ett väl fungerande lagspel premieras. Givetvis ska goda
prestationer belönas med positiva kommentarer. Däremot är det samtidigt viktigt att markera
att det inte är accepterat att nå goda prestationer genom att förödmjuka vare sig motståndare,
eller egna lagkamrater. Den sociala miljön måste genomsyras av den föreställningen att
motgångar bemöts med en positiv jargong snarare än negativa kommentarer.
Deci och Ryan (2000) beskriver denna process som internalisering, där läraren arbetar för
att skapa mening för eleven att delta. (Deci & Ryan 2000, s. 60) I detta fall bör det ske via en
rannsakning av ämnet som helhet och vad man vill att eleverna ska lära sig. Som resultaten i
denna studie visar gynnar ämnet idrott och hälsa de elever som redan är idrottsaktiva. Det är
möjligtvis inte de eleverna som har mest att lära från ämnet. Självklart är ämnet viktigt även
för de idrottsaktiva. Däremot att förlora de icke idrottsaktiva eftersom ämnet bedrivs efter
aningen vinklade premisser verkar vara fel väg att gå. Det måste finnas en möjlighet att få alla
elever att känns sig trygga och motiverade till att delta. Som flera studier visar sker den
förändringen genom en god social miljö. En god social miljö där eleverna upplever att de kan
prestera hämningslöst med support från både lärare och klasskamrater. (Sun & Chen 2010, s.
378; Standage, Duda & Ntoumanis 2005, s. 425; Wang, Chatzisarantis, Spray & Biddle 2002,
s .443)
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4.6 Metoddiskussion
Problematiken med att göra en undersökning som i stor mån grundar sig till endast
idrottsaktiva och icke idrottsaktiva är att resultatet kanske inte blir talande om de kraftigt
väger över till någon sida. Detta var fallet i min studie där cirka 70 procent av eleverna var
idrottsaktiva och endast 30 procent inte var idrottsaktiva. De 30 procent kan ses vara en
aningen svag procentsats gällande representanter då undersökningen omfattade 102
respondenter. Möjligtvis hade ett större antal elever kunnat tillfrågas för att få ett högre antal
och därmed mer trovärdigt resultat. Å andra sidan avsåg jag göra studien på cirka 100 stycken
klass nio elever från två olika skolor och kunde inte förutse resultatet. Det finns även skäl att
ifrågasätta resultatet av enkätstudien i det avseendet att de elever som är minst motiverade att
delta kanske inte valde att närvara vid de två idrottslektioner då enkäter delades ut. Däremot
var det ungefär 25 elever närvarande vid varje tillfälle, i klasser på cirka 27 till 28 elever.

4.7 Vidare forskning
För vidare studier på ämnet kan det vara intressant att göra en liknande undersökning med ett
genusperspektiv. Vilken skillnad finns det mellan pojkar och flickor i grupperna idrottsaktiva
och icke idrottsaktiva? Hur skiljer sig deras motivationsfaktorer åt?
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Bilaga 1
Litteratursökning

Syfte och frågeställningar:
Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar elever som är
idrottsaktiva på fritiden jämfört med elever som inte är idrottsaktiva på fritiden, inom
skolämnet idrott och hälsa. Samt att undersöka var dessa motivationsfaktorer har sitt
ursprung. Mina frågeställningar är:
* Hur motiverade är idrottsaktiva respektive icke idrottsaktiva elever att delta i idrott- och
hälsaundervisningen?
* Finns det någon skillnad i motivation mellan idrottsaktiva och icke idrottsaktiva elever, hur
ter det sig?
* Vilka variabler påverkar idrottsaktiva respektive icke idrottsaktivas motivation till
skolämnet idrott och hälsa?

Vilka sökord har du använt?
SDT in physical education, Motivation till idrott och hälsa, Deci & Ryan Motivation, Deci &
Ryan SDT, Motivation in physical education

Var har du sökt?
GIH:s bibliotekskatalog, Stockholm Universitets bibliotekskatalog, Google Scholar

Sökningar som gav relevant resultat
Google Scholar: SDT in physical education, Motivation till idrott och hälsa, Deci & Ryan
Motivation, Deci & Ryan SDT, Motivation in physical education

Kommentarer
Det finns mycket information om motivation och SDT i PDF-format i form av artiklar och
avhandlingar på nätet. Sök på google Scholar.
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Bilaga 2
Enkät

Skola - idrott - hälsa
Lars - Magnus Enström (2004)
Student - Jacob Einebrant
1. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten (gympan) i skolan? Sätt
bara ett kryss.
[ ] Ja, ofta
[ ] Ja, ganska ofta
[ ] Inte särskilt ofta
[ ] Nej, inte alls
2. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss.
[ ] Jag är aldrig med. Orsak till att du aldrig är med: .........................................................
.......................................................................................................................................
[ ] Jag är sällan med. Orsak till att du sällan är med: .........................................................
.......................................................................................................................................
[ ] Jag är med ibland. Orsak till att du ibland inte är med: .................................................
.......................................................................................................................................
[ ] Jag är oftast med men rör mig inte särskilt mycket.
[ ] Jag är oftast med och rör mig mycket.
[ ] Jag är oftast med och blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång.
3. Vad tycker du att man borde få lära sig i ämnet idrott (gympa) i skolan?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Hur viktigt tycker du att ämnet idrott och hälsa är, jämfört med de andra ämnena i
skolan? Sätt bara ett kryss.
[ ] Viktigare än övriga ämnen
[ ] Lika viktigt som övriga ämnen
[ ] Mindre viktigt än övriga ämnen
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5. Vad tycker du om att ha följande saker på idrotten (gympan) i skolan? Sätt ett
kryss på varje rad.
Har
aldrig
haft

Tycker
bra om

Tävlingar
[ ]
Hemuppgifter
[ ]
Teori
[ ]
Betyg
[ ]
Skriftliga prov
[ ]
Praktiska prov (för att
visa vad man kan)
[ ]
Att själv få leda en övning
eller en lektion
[ ]

[
[
[
[
[

Tycker
Tycker varken
mycket
bra eller
bra om
illa om

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

[ ]

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

[ ]

[ ]

]
]
]
]
]

[ ]

[ ]

[ ]

Tycker
illa om

[
[
[
[
[

Tycker
mycket
illa om

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

[ ]

]
]
]
]
]

[ ]

[ ]

[ ]

6. Vill du ha mer eller mindre idrott i skolan? Sätt bara ett kryss.
[ ] Mer
[ ] Mindre
[ ] Lika mycket som nu
7. Vad tycker du är det bästa med idrotten (gympan) i skolan?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________
8. Vad tycker du är det sämsta med idrotten (gympan) i skolan?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________
9. Hur viktigt tycker du att idrottsämnet är jämfört med de andra ämnena i skolan?
Sätt bara ett kryss.
[ ] Viktigare än övriga ämnen
[ ] Lika viktigt som övriga ämnen
[ ] Mindre viktigt än övriga ämnen
10. Hur brukar du känna dig när du har idrott (gympa) i skolan? Sätt ett kryss på varje
rad.
Ofta/
alltid

Orolig
Glad
Fysiskt trött (svettig)
Stressad
Rädd
Trygg

[
[
[
[
[
[

Aldrig

]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
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]
]
]
]
]
]

Ibland/
nästan aldrig

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

Utanför
[ ]
[ ]
[
Duktig
[ ]
[ ]
[
Dålig
[ ]
[ ]
[
Uttråkad
[ ]
[ ]
[
Annat sätt som jag ofta känner mig på: .............................................................................
11. Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa? Sätt bara ett kryss.
[ ]F
[ ]E
[ ]D
[ ]C
[ ]B
[ ]A
12. Hur viktigt tror du att dina föräldrar tycker att idrottsämnet är, jämfört med de andra
ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss.
[ ] Viktigare än de andra ämnena
[ ] Lika viktigt som de andra ämnena
[ ] Mindre viktigt än de andra ämnena
[ ] Vet inte
13. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på
din fritid? Med fritid menas den tid som du inte är i skolan.
[ ] Ja [ ] Nej
14. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb?
[ ] Ja [ ] Nej
16. Vem eller vad fick dig att börja träna i en idrottsklubb? Du kan sätta flera kryss.
[ ] Föräldrar
[ ] Syskon
[ ] Kompisar
[ ] Eget intresse
[ ] Idrottslärare / Idrotten i skolan
[ ] Idrottsledare
[ ] Reklam / Inbjudan
[ ] Annat: ................................................
17. Du som inte är med i någon idrottsförening just nu: Har du tidigare varit medlem i
någon idrottsförening?
[ ] Ja [ ] Nej
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]
]
]
]

18. Du som svarade nej på förra frågan: Varför har du aldrig tränat eller tävlat i en
idrottsförening? Du kan sätta flera kryss.
[ ] Inte intresserad
[ ] För dyrt
[ ] För mycket tävling och elitinriktning
[ ] Träningstiderna passar inte
[ ] För långt till träning/tävling
[ ] Har inga träningskompisar
[ ] Motionerar hellre på egen hand
[ ] De idrotter som finns inom föreningarna passar inte mig
[ ] Jag känner mig klumpig/dålig på idrott
[ ] Annan anledning (skriv varför): …………………………………………………………….
19. Du som svarade ja på fråga 17: Varför slutade du? Du kan sätta flera kryss.
[ ] Tidsbrist på grund av skolarbete, läxor r Tråkigt - jag tröttnade
[ ] Tidsbrist på grund av andra fritidsintressen r Jag hade inte råd
[ ] Andra saker är viktigare för tillfället r Jag blev sjuk/skadad
[ ] Dåligt kamratskap, dålig laganda r Kompisarna slutade
[ ] Jag hade inte den utrustning som behövdes r Jag flyttade till en annan stad
[ ] Laget/aktiviteten finns inte längre r Dålig tränare/ledare
[ ] För mycket tävlingsinriktning
[ ] Platsade inte i laget/kompisarna var mycket duktigare
[ ] Det fanns inga lämpliga lokaler, anläggningar, etc
[ ] Annan anledning (skriv varför): ...................................................................................
20. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur
din familj på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss.
[ ] Åkt skridskor
[ ] Åkt skidor
[ ] Cyklat
[ ] Paddlat kanot
[ ] Badat/simmat
[ ] Promenerat/vandrat
[ ] Annat, nämligen: ....................................................................
21. Hur många av dina närmaste kompisar idrottar regelbundet, det vill säga minst en
gång i veckan? Sätt bara ett kryss.
[ ] Ingen
[ ] Några
[ ] De flesta
[ ] Alla
[ ] Vet inte
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22. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller
din familj har.
[ ] Kompass
[ ] Kanot (kajak, kanadensare)
[ ] Golfutrustning
[ ] Badmintonrack
[ ] Tennisrack
[ ] Bordtennisrack
[ ] Segelbåt
[ ] Fotboll/basketboll/volleyboll
[ ] Skateboard
[ ] Campingutrustning (t.ex. tält, stormkök)
23. Har du själv någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har.
[ ] Längdåkningsskidor
[ ] Slalomskidor/snowboard
[ ] Skridskor
[ ] Långfärdsskridskor
[ ] Cykel
[ ] Inlines
[ ] Ridutrustning (t.ex. ridhjälm, ridstövlar)
24. Vilka av de här 16 sakerna tycker du bäst om att göra på fritiden? Med fritid menas
den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker
bäst om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. (Yttre & Inre)
1. Hålla på med idrott/sport/dans
2. Gå på stan, titta i affärer, handla
3. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna
4. Hålla på med djur
5. Lyssna på musik
6. Vara med kompisar eller pojkvän/flickvän
7. Vara med mamma, pappa eller syskon
8. Rita/måla/hålla på med lera
9. Läsa böcker/serietidningar
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör
11. Skriva dagbok/dikter/brev
12. Titta på TV/video
13. Spela dataspel/TV-spel
14. Gå på bio/teater
15. Spela teater
Vara på fritidsgården
25. Hur mycket rör du dig på rasterna i skolan? (T.ex. spelar bordtennis, spelar basket,
promenerar) Sätt bara ett kryss.
[ ] Sitter för det mesta stilla
[ ] Rör mig någon gång i veckan
[ ] Rör mig flera gånger i veckan
[ ] Rör mig någon gång varje dag
[ ] Rör mig så gott som varje rast
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26. Jag är: [ ] Flicka [ ] Pojke
27. Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två ställen
kan du sätta två kryss.
[
[
[
[
[
[

] I radhus/kedjehus/parhus
] I villa
] I lägenhet q Bostadsrätt
] Hyresrätt
] Vet inte
] Annat: ...............................................................................................
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