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Abstract 

Aim 

The purpose of the study was to investigate how we as PE-teachers can conform our 

teaching, to motivate students towards an active life style, even after graduation. By 

investigating what motivates adolescents towards a physically active life and how 

their education has affected them, we tried to find answers and underlying factors to 

adolescents exercise habits.  

Method 

The study was designed using interviews as a method. A total of 11 interviews were 

conducted during the project. All participants had graduated from the Swedish upper 

secondary school. The interviews were conducted individually with both authors 

present. We chose a theoretical approach based in motivational and behavioral 

research. Since researchers in the behavioral and motivational field elaborate and base 

their work on previous research, we have chosen to analyze our results based on 

several theoretical models. 

Results 

The results in this study point to a number of factors required for adolescents to be 

physically active. They believe that the most important motivational factor is joy, 

which is achieved when participants feel that they are skillful, and when they get 

confirmation during the activity. Other factors affecting the choice of activity is that it 

should be easy to execute, in terms of materials and participants. It’s also important 

that the activity is easy to plan along other tasks in everyday life. 

Conclusions 

What motivates young adults to a physically active life is above all that they feel joy 

to the activity. The activity must also be easy to preform and must not require too 

much time or resources. Students who already have positive experiences of physical 

activity is not influenced by the education of the same degree as the once who is 

lacking it.   

The absence can lead to physical inactivity later in life. All students should be 

recognized and given praise as this contributes to positive emotions and associations 

with physical activity, which then motivates them to physical activity in later life. 



	  

Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur vi som idrottslärare kan anpassa vår 

undervisning, för att motivera elever till ett aktivt liv i rörelse efter avslutad skolgång. 

Genom frågeställningarna: Vad som motiverar unga vuxna till ett fysiskt aktivt liv? 

och Hur har skolundervisningen påverkat eleverna?, har vi försökt finna svar på 

bakomliggande faktorer till unga vuxnas motionsvanor.  

Metod 

Studien är utformad efter kvalitativa intervjuer som metod. Totalt genomfördes 11 

intervjuer under projektets gång. Samtliga deltagare hade tagit examen från den 

svenska gymnasieskolan. Intervjuerna genomfördes enskilt med båda författarna 

närvarande. Den teoretiska ansatsen vi valt att grunda uppsatsen på har sin grund 

inom motivations- och beteendeforskningen. Då mycket forskning inom beteende- 

och motivationsområden grundar sig på varandra, har vi valt att analysera resultaten 

utifrån flera teoretiska modeller.  

Resultat 

Resultaten från studien pekar på en rad olika faktorer som krävs för att unga vuxna 

ska välja att vara fysiskt aktiva. De anser att det absolut viktigaste är att aktiviteten är 

rolig. Detta kan uppnås genom att deltagarna får känna att de är duktiga, att de får 

bekräftelse under genomförandet samt att det stimulerar egenintresset. Andra faktorer 

som påverkar valet av aktivitet är att det ska vara lätta att genomföra, både när det 

gäller material och deltagare samt att det är lätt att planera in utefter andra sysslor i 

vardagen.  

Slutsats 

Det som motiverar unga vuxna till ett fysiskt aktivt liv är framförallt att de känner 

glädje till aktiviteten. Aktiviteten skall även vara genomförbar och inte kräva för 

mycket tid eller resurser. Elever som redan har positiva erfarenheter av fysisk aktivitet 

påverkas inte av undervisningen i samma grad som de saknar det. Avsaknaden kan 

leda till fysisk inaktivitet senare i livet. Samtliga elever bör uppmärksammas och ges 

beröm då detta bidrar till positiva känslor och associationer till fysisk aktivitet som 

sedan motiverar dem till fysisk aktivitet senare i livet. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Många studier pekar idag på att de erfarenheterna vi får fysisk aktivitet som unga, 

påverkar hur- och i vilken grad vi är aktiva senare i livet. Vi är alla olika när det 

kommer till upplevelser och intresse till fysisk aktivitet samt hur aktiva vi är idag, 

men gemensamt för nästan alla är att vi stött på fysisk aktivitet i skolan. 

Skolundervisningen inom ämnet kan därför fungera som en god plattform för att ge 

ungdomar positiva upplevelser och de verktyg som krävs för att leva ett aktivt liv i 

rörelse, både vid sidan av men även efter avslutad skolgång.  

 

Resultat från socialstyrelsens rapport från 2009 visar på att andelen ungdomar som 

tränar eller tävlar organiserat i föreningar minskar kraftigt med ökande ålder. Detta 

medan allt fler istället övergår till att träna på egen hand i motionssyfte. En tredjedel 

av ungdomarna i åldrarna 16-24 motionerar inte regelbundet och endast hälften av 

ungdomarna i åldrarna 13-20 tävlar eller tränar i någon idrottsförening. 

(Socialstyrelsen 2009, s. 92) 

 

Enligt Engström (2008) har dagens teknik, framför allt när det kommer till 

kommunikationer gjort att vi idag är mer stillasittande än tidigare. Det är idag givet att 

ta bilen även kortare sträckor, hissen istället för trappan och tunnelbanan framför 

cykeln. Vi har även en rad tekniska hjälpmedel som avhjälper den fysiska 

arbetsbördan. Detta gäller även barnen som inte längre går eller cyklar till skolan i 

samma utsträckning som tidigare och som idag söker skärmtid från datorer, tv-spel 

och mobiler för upplevelser och stimulering. Samtidigt så vet vi idag mer än någonsin 

om vinsterna av att vara fysiskt aktiv, vilket är motsägelsefullt då vi samtidigt blir allt 

mer stillasittande. (Engström 2005a, s. 1-2) 

 

Vi lever således i en nedåtgående trend där dagens ungdomar rör sig mindre och 

mindre och där endast ett fåtal elever uppnår Världshälsoorganisationens (WHO) och 

Statens folkhälsoinstituts (FHI) rekommendationer om 60 minuters fysisk aktivitet per 

dag för barn och ungdomar (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 22). Med bakgrund av 
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att idrottsundervisningen dels kan vara det enda tillfälle där hälften av våra barn och 

ungdomar kommer i kontakt med motion och hälsa, samt att skolundervisningen som 

enda plattform når ut till alla Sveriges ungdomar så är det av största vikt att vi värnar 

om ämnet och gör vad vi kan för att ge våra elever så positiva upplevelser av ämnet 

som möjligt för att ge dem en god grund till att förbli fysiskt aktiva för resten av livet. 

 

1.2 Bakgrund 

Människan är skapad för ett liv i rörelse och fysisk aktivitet är något som de flesta 

mår bra av. Genom regelbunden motion och träning sänker man dessutom risken för 

att drabbas av en mängd olika sjukdomar och en förtida död (FYSS 2008, s. 11). 

Fysisk inaktivitet är tillsammans med åkommor relaterade till stillasittande (högt 

BMI, högt blodtryck etc.) den enskilt största faktorn till att vi idag blir sjuka i Sverige, 

bortsett från sjukdomar relaterade till alkohol och tobak (Socialstyrelsen 2009, s.35). 

Sjukvården har därför börjat ordinera mer fysisk aktivitet, FAR - Fysisk Aktivitet på 

Recept för att behandla samtliga riskfaktorer.  

 

Då fysisk aktivitet påverkar vår hälsa på ett positivt sätt är det viktigt att vi förmedlar 

den kunskapen till eleverna. Det är viktigt att de förstår varför det är bra att röra på sig 

så det inte bara deltar för deltagandets skull. I kursplanen för gymnasieskolan menar 

man att syftet med ämnet är att: Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av 

rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och 

kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors 

hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. 

(Skolverket 2011, s. 83) Våra erfarenheter och egna upplevelser är tyvärr ofta den del 

som glöms bort och hur kommer det påverka vår aktivitetsnivå senare i livet? 

Grunden för hur aktiva vi är i vuxenlivet läggs redan under ungdomsåren (Engström 

2008, s. 339).  
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Enligt GY 11 ska undervisningen:  

[...]utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån 

egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa 

fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska 

erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier. (Skolverket 2011, 

s. 83) 

 

I linje med kursplanen menar Raustorp att det är viktigt att eleverna inser sitt eget 

ansvar för en god hälsa. Lärarens jobb går ut på att inspirera och uppmuntra eleverna 

men i slutändan är det eleverna själva som måste göra jobbet. Genom att ha en 

återkommande diskussion om fysik aktivitet och hur den påverkar hälsan samt vikten 

av att göra hälsosamma val i livet kan man som lärare påverka eleverna till en sund 

livsstil och bidra till folkhälsan. Det är även viktigt att utveckla elevernas 

självständighet så de själva lär sig att sätta upp realistiska mål och skatta sin egen 

förmåga. Detta för att de på egen hand skall kunna få positiva upplevelser av att vara 

fysiskt aktiva. Om man överskattar elevernas förmåga och sätter upp orealistiska mål 

är risken att de får så pass negativa upplevelser att de till slut ger upp. Läraren bör 

även ha elevernas fritidsintressen i åtanke och visa intresse för dessa, det ger ett 

förbättrat klimat för utveckling och bekräftelse hos eleverna. (Raustorp 2004, s.45 f.). 

Även Jenner (2004) trycker på pedagogens uppgift att försöka utröna och tillgodose 

sina elevers behov och utforma sin undervisning därefter. Det är således inte elevens 

uppgift att förstå läraren utan omvänt så är det istället lärarens uppgift att förstå sina 

elever (Jenner 2004, s. 23).  

 

1.3 Tidigare forskning 
I en uppföljningsstudie av Engström (2008) där man följde elever i 91 slumpmässigt 

utvalda skolklasser i, som längst, 39 års tid fastslog man att viktiga faktorer för ett 

aktivt liv i vuxen ålder var att man har haft positiva upplevelser av idrott under 

uppväxten. Han pekar i sina studier på att det finns ett måttligt samband mellan 

idrottsutövande under ungdomsåren och motionsvanor i vuxen ålder. Det är enligt 

honom dock viktigare att man som ung presenteras för ett brett utbud av olika 

aktiviteter än en stor mängd av en och samma. Även aktivitetsgraden med vilken man 
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deltar ligger till grund för motionsvanorna senare i livet, där en hög aktivitetsnivå 

tenderar att stimulera till goda motionsvanor i vuxenlivet.  

Kopplat till dagens idrottsundervisning skulle det betyda att det är viktigt att eleverna 

kommer i kontakt med- och presenteras för en bred variation av olika aktiviteter och 

idrotter. Det räcker inte heller bara att eleverna närvarar, rent fysiskt och är där på 

lektionerna. De måste även i större utsträckning än idag ta del av- och vara aktiva i 

undervisningen. Det är de elever som är mest aktiva under undervisningen som 

kommer att vara mer aktiva i vuxenlivet, menar Engström. (Engström 2008, s. 339)  

 

Engström (2005) reflekterar även i en artikel baserad på sin uppföljningsstudie över 

skillnaderna i ungdomar och vuxnas motionsvanor och konstaterar att de skiljer sig 

kraftigt. För ungdomar är det tävlingsidrotten som är den absolut vanligaste 

aktivitetsformen. Rangordning och tävling är viktiga inslag och att vara duktig och 

prestera goda resultat är av högsta prioritet. När det sedan kommer till vuxnas 

motionsvanor är det kroppen som är i fokus, man ska se vältränad ut och motionera 

för att uppnå en god hälsa. På grund av att det direkta tävlingsmomentet här är kraftigt 

nedtonat är tävlingsinslaget inte en speciellt bra förberedelse för ett fortsatt 

motionsutövande senare i livet. Det föreligger således ett bristande samband mellan 

idrottslig verksamhet under ungdomsåren och motionsvanor senare i livet. Skolverket 

(2011, s. 5) föreskriver att undervisningen i skolan skall förbereda eleverna för ett liv 

efter examen, därför bör skolans undervisning vara mer lik motionsutövandet i vuxen 

ålder. (Engström 2005a, s. 11)  

 

Annerstedt (2007) lyfter i sin bok, ”Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa”, fram att 

den viktigaste motivationsfaktorn för elever är att få lyckas och uppnå framgång. Är 

uppgifterna för svåra kan eleverna bli rädda för att misslyckas och tar därför avstånd 

från uppgiften. Samtidigt får inte svårighetsgraden vara för låg, då riskerar de att 

tappa motivationen eftersom uppgiften känns meningslös. Meningsfullheten eleverna 

upplever inför de olika uppgifter de ställs inför kommer att avgöra hur engagerat de 

deltar. Det är även viktigt att elever jämför sina prestationer med sina egna resultat 

istället för med andra elever. (Annerstedt 2007, s. 143)  

 

I ett forskningsprojekt som sträckte sig över fem år där ca: 2000 barn och 70 lärare 

deltog undersökte Engström (2005) aktivitetsgraden bland ungdomar. Han fastställde 
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att skolidrotten har en enormt viktig roll i att ge barn och ungdomar en god inställning 

till fysisk aktivitet, då den för många kan vara den första och kanske enda kontakten 

många får till regelbunden motion. Skolans uppdrag är dessutom viktigt då den som 

enda verksamhet har möjligheten till att nå ut till samtliga ungdomar, till skillnad från 

föreningsidrotten som bara når ut till de som har intresset för den. På så vis bör syftet 

med undervisningen vara att förbättra barns självbild och skapa en positiv inställning 

till fysisk aktivitet genom har ett individualiserat innehåll med fokus på lek och 

lärande. (Engström 2005b) 

 

Enligt Fairclough, Stratton och Baldwin som genomförde en enkätstudie där 51 

stycken idrottslärare deltagit, har aktiviteter olika högt överföringsvärde beroende av 

hur enkelt de kan överföras från barndomen och genomföras i vuxenlivet. De menar 

att aktiviteterna ska vara lätta att organisera, med lite material och få deltagare, annars 

blir det för tidskrävande och risken är att det aldrig blir av. Lagsporter och gymnastik 

har därför ett lågt överföringsvärde då de kräver många deltagare samt mycket 

utrustning. Författarna anser att man genom att låta eleverna vara med och påverka 

undervisningen utifrån deras egen förmåga och att de får känna sig delaktiga och 

duktiga, kan bidra till positiva upplevelser av ämnet som motiverar till ett fortsatt 

intresse för aktiviteten. (Fairclough, Stratton & Baldwin 2002, s. 70 f.) 

 

I en enkätundersökning baserad på 950 engelska secondary school students, 

motsvarande vår gymnasieskola, konstaterade man att elever behöver en stödjande 

miljö och få känna att de lyckas. Detta bidrar sammantaget till högre inre motivation 

och positiva känslor. (Strandage, Duda & Ntoumanis 2005, s.416 ff.) 

  

Redelius nämner i ”Mellan nytta och nöje”, att dagens elever kan delas in i två olika 

grupper utifrån deras syn på ämnet. Gruppen med en positiv syn på ämnet uppskattar 

att få ett avbrott från den övriga undervisningen och en chans att röra på sig, de gillar 

ämnet och uppskattar att få utöva moment som de behärskar och är bra på. Gruppen 

med en negativ syn ämnet ogillar ofta särskilda moment i undervisningen som de 

dessutom inte tycker sig vara speciellt bra på. Det är alltså avgörande att eleverna 

upplever klarar av momenten under undervisningen för att de skall uppskatta ämnet. 

Det är även vanligt att eleverna upplever att de endast “gör” saker på lektionerna 

snarare än att de faktiskt “lär sig” olika färdigheter genom de olika momenten 
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(Redelius 2004, s. 164). Elevernas val av fritidsaktiviteter påverkar även 

aktivitetsgraden under lektionerna, elever som är verksamma inom föreningslivet är i 

större grad aktiva under lektionerna än de elever som inte ägnar sig åt idrott på 

fritiden (Redelius 2004, s. 171). 

 

Efter att Lundvall (2004)  genomfört en internationell review av forskningsartiklar har 

även hon delat upp eleverna i två grupper och även identifierat de faktorer som skiljer 

dessa. De som tycker om ämnet gillar: tävling, lagarbete, lagsport och idrott där 

tävlingsmomentet stärker deras självkänsla medan de som inte tycker om ämnet 

ogillar dessa inslag och det ger dem en känsla av att vara otillräckliga och dåliga 

vilket frammanar frustration. Känslan av att tvingas delta tillsammans med negativ 

kritik från läraren bidrar till en negativ upplevelse av ämnet.  

Sammanfattningsvis innebär det att lektionsinnehållet som det är idag motiverar de 

som redan är motiverade och stöter bort de som är i störst behov av det (Lundvall 

2004, s. 36). 

 

Med syftet att inleda ett långsiktigt arbete med att förändra inställningen till fysisk 

aktivitet i samhället genomfördes den omfattande regionala rapporten, ”Sätt Sverige i 

rörelse”. Här sammanställdes sex olika delrapporter under våren 2002. Bland andra så 

har Annika Strandell deltagit vid i genomförandet av enkätundersökningarna. Det 

visade sig i dessa att 32 % av de tillfrågade eleverna i gymnasiet menade att familjen 

var den viktigaste faktorn till aktivitet tätt följt av vänner. Idrottsläraren var också en 

viktig inspirationskälla och 12 % menade att just läraren var den som uppmuntrade 

dem till aktivitet. Eleverna fick även svara fritt på vad som krävdes för att de skulle 

vara mer aktiva och de svarade att uppmuntran från läraren, bra träningslokaler och 

att ha någon att vara aktiv med var viktiga faktorer. (Strandell 2002, s. 29) 

 

Isberg belyser i sin avhandling “Viljan till fysisk aktivitet”, olika faktorer som kan 

motivera elever till fysisk aktivitet. Hon har precis som Engström kommit fram till att 

det är viktigt med ett varierat lektionsutbud. I likhet med Redelius nämner hon även 

vikten av att motivera och få med även de elever som idag inte är aktiva inom en 

idrottsförening. Egenbestämmande och att få vara delaktig i sin egen utveckling är 

några av de faktorer som hon funnit motiverande för elever. (Isberg 2009, s. 111) 
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I ”Mellan nytta och nöje” från 2004 beskriver Larsson att eleverna utan problem kan 

uppge “vad de gör” under lektionerna men att de däremot har svår att redogöra för 

“vad de lär sig” i ämnet. Det innebär att lärandet hamnar i skuggan av görandet och 

eleverna missar syftet med ämnet. Utan syfte blir det livslånga lärandet bortglömt och 

just det livslånga lärandet är mycket tydligare inom de teoretiska ämnena som 

engelska och matematik, men lyser med sin frånvaro inom idrott och hälsa. (Larsson 

2004, s. 123) 

 

1.4 Teori 
Enligt nationalencyklopedin är motivation ett psykologiskt begrepp som syftar till de 

faktorer som påverkar oss och vårt beteende och leder oss mot olika mål. Teorier 

inom området försöker förklara och beskriva varför vi gör på ett sätt framför ett annat 

och vad det är som driver oss. Historiskt sett så delades motivationsteorierna upp i två 

kategorier, behovsteorier och incitamentsteorier.  

Behovsteorierna baserades som namnet förtäljer på instinktiva drifter och reaktioner 

inom individen själv. Incitamentsteorier däremot handlar om hur saker utifrån och 

runt omkring framkallar känslor av lust eller avsky hos individen.  

 

Numera ses motivbildning som en mer komplicerad process beroende av en rad olika 

faktorer så som biologiskt betingade drifter och behov, kognitiv bearbetning av 

upplevelser, emotionella reaktioner, omedvetna föreställningar, kulturellt och socialt 

betingade attityder och värderingar samt företeelser och förhållanden som avser just 

den enskilda händelsen. Teorierna delar ofta upp roten till motivationen i inre- eller 

yttre faktorer. (NE.se 2014-09-23)  

 

Vid inre faktorer kommer motivationen från individen själv och dennes eget intresse 

och lust för att lära. Individen styrs inte av någon belöning eller av resultatet, det är 

istället viljan av att lära sig något nytt som är i fokus. Ju mer självbestämmande och 

eget ansvar man ger en individ desto mer inre motivation har denne chansen att 

utveckla. Att få göra saker för sin egen skull och för sin egen utveckling blir här 

belöning i sig.  En person med inre motivation är därför ofta avslappnad och kan 

känna glädje inför uppgifter som denne ställs inför. Det finns tre typer av inre 



	   	   	   	  8	  

motivation: lust att veta eller ta reda på, lust att göra eller prestera samt lusten att 

uppleva. 

När det gäller yttre faktorer så kommer motivationen antingen genom hot om något 

obehagligt, eller löfte om belöning men som inte är direkt förknippat med själva 

utförandet av en uppgift men som kommer som en följd av densamma. Yttre 

motivation delas in i två kategorier: yttre styrning där man utför en handling för att 

man känner sig tvingad till det för att vara andra till lags. Den andra kategorin är: 

introjicerad styrning där handlingarna styrs av att man försöker identifiera sig med 

andra människor. Då lusten eller belöningen inte är till själva uppgiften i sig så kan 

personer som endast drivs av en yttre motivation känna sig ängsliga och nervösa när 

de ställs inför uppgifter. Upplevelsen av aktiviteten kan då uppfattas som otrevlig och 

mindre positiv. (Egidius 2008) 

 

1.4.1 Motivationsteorierna framväxt och företrädare 

Behaviorismen bygger på att man anser att djur och människor har en medfödd 

tendens att reflexmässigt reagera på yttre stimuli. Exempelvis att blinka då något 

närmar sig ögat. Företrädare för denna teori var bland andra John B. Watson och Ivan 

Pavlov. Den sistnämnde utvecklade kallas klassisk betingning. Han gjorde experiment 

med sina hundar där han lyckades förknippa ett genetiskt förutbestämt stimuli, att 

salivera vid ätande, med ett sekundärt stimuli i form av en signal. Detta ledde till att 

hundarna genom att endast höra signalen från en klocka började producera en ökad 

mängd saliv då de förknippade detta med utfodring. (Egidius 2008) 

 

Även enligt Freuds psykoanalytiska driftlära så är människor en del av den övriga 

naturen och styrs av biologiska drifter, fysiska och kemiska lagar som präglas av 

självbevarelsedrift och fortplantning. Varje drift har en energikälla vilken har ett syfte 

om att uppnå tillfredställelse. Driften har sedan ett objekt, ett föremål eller en person 

som den riktas emot för att uppnå drifttillfredställelse. Ur detta skapade Freud “detet”, 

“jaget” och “överjaget” vilka alla tre präglar en människas handlingar. “Detet” är de 

opersonliga och blinda drifterna medan “överjaget” är dess motsats och styrs istället 

av normer, förbud och omgivningens förväntningar. Mitt emellan dessa två befinner 

sig “jaget” som försöker hitta en balans och en tillvaro mellan de två övriga och det 

kan ständigt pågå konflikter mellan känslor, behov och förnuft. Här ser vi alltså ett 



	   	   	   	  9	  

inträde av att tankar, känslor och värderingar skulle vara av betydelse för vårt 

agerande. (Egidius 2008) 

 

B. F Skinner utvecklade sedermera den klassiska betingningen och dess 

behavioristiska motivbildning som till störst del utgår från det omedvetna och att vi 

bara skulle styras av basala behov som aggression och lustsökande. Han införde 

operant betingning som skiljer sig från klassisk betingning som endast bygger på att 

ny stimuli triggar redan befintlig respons. Operant betingning innebär att ett beteende 

kan förstärkas eller försvagas beroende av de konsekvenser som de leder till vilket 

innebär att man således kan attraheras av nya beteenden beroende av vilka 

konsekvenser eller ny stimuli de väcker. Han kom att kalla sin teori för radikal 

behaviorism för att den innefattar tankar, känslor, attityder och motiv inlärda på 

genom positiv eller negativ feedback som konsekvens av handlande. (Egidius 2008) 

Denna feedback kan komma i form av positiv eller negativ förstärkning. Positiv 

förstärkning innebär att något positivt tillförs då önskvärt beteende utförts medan 

negativ förstärkning innebär att man slipper något negativt om önskvärt beteende 

utförs. Exempel med träning av hundar att gå fot, dvs. gå väldigt nära sin matte/husse, 

vore att man vid positiv förstärkning ger hunden en godisbit då denne går med 

önskvärt avstånd, dvs. något positivt tillförs vid önskvärt beteende. Ett exempel på 

negativ förstärkning vore att man, om man alltid dragit väldigt hårt i hundens 

strypkoppel då den går med för långt avstånd, nu istället släpper på draget för att 

hunden går där man önskar, alltså det negativa försvinner. Feedback eller 

konsekvenser kan även komma i form av bestraffning. Positiv bestraffning innebär att 

man tillför ett straff om något icke önskvärt utförs. Om vi använder samma exempel 

som tidigare så skulle det innebära att man rycker hunden i strypkopplet då den 

försöker gå med för långt avstånd, alltså tillfogar något obehagligt vid icke önskvärt 

beteende. Negativ bestraffning innebär att man tar bort något positivt som en 

konsekvens av ett icke önskvärt beteende. Exempelvis att hunden inte får sin godisbit 

som den var på väg att få för att den avvek från önskvärd distans. (Egidius 2008) 

 

Ur den behavioristiska läran och hedonismen om att lust och olust känslor styr där 

man försöker närma sig det ena och undvika det andra har sedan kognitivismen 

utvecklats med ett humanistiskt perspektiv som lägger större tyngd på att det är 

emotioner och känslor som avgör. Den tar hänsyn till tidigare erfarenheter av 
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aktiviteter och menar på att det inte endast är biologisk respons utan snarare våra 

tankar som styr våra känslor. Ex. om vi förknippar en aktivitet med något positivt så 

kommer vi gilla den medan om vi förknippar den med något tråkigt så kommer vi att 

ogilla den. Varje person har ett kognitivt schema som är kopplat till identiteten och 

tidigare upplevelser vilket gör det svårare att förändra ju mer personen har upplevt. 

Redan i tidig ålder utvecklar vi dessa scheman som sedan sätter prägel på vårt 

beteende genom hela livet. Jean Piaget menade att dessa scheman byggs upp på olika 

sätt, assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att individen använder 

tidigare kognitiva scheman för att förstå en situation. Medan man vid ackommodation 

ändrar sitt sätt att tänka och tillfogar således dessa nya erfarenheter till sitt tänkande 

och förändrar sitt kognitiva schema. (Egidius 2008) 

 

Att våra behov inte enbart kom från biologiskt betingade reflexer utan var en mer 

komplex företeelse som till större del styrdes av inre motivation delades sedan av 

flera forskare. Enligt Deci och Ryan (2000) påverkas motivation av tre faktorer: 

känsla av kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet. På detta baserade 

de sin självbestämmande teori (SDT-Self Determination Theory). Även Maslow 

förklaringsmodell, behovstrappan eller behovshierarkin bygger på hur människor 

prioriterar sina behov. Grundtanken var att behoven på de lägre nivåerna var tvungna 

att vara tillfredsställda innan behov på en högre nivå kunde tillgodoses och bli 

intressanta för individen. De fem behoven var enligt Malvo: fysiska behov, behov av 

trygghet, behov av kärlek/gemenskap, behov av självkänsla och behov av 

självförverkligande. Det har dock sedermera tvistats om att dels inte alla människor 

har samma ordning av behov samt att ett steg inte nödvändigtvis måste vara helt 

komplett innan man kan börja på nästa. Även McCelland identifierade tre 

grundläggande inlärda behov och kom att kalla detta för tre-behovs teorin. Dessa tre 

inlärda behov var makt, samhörighet och prestation. Han ansåg att alla människor 

hade dessa behov oavsett kön, kultur eller ålder samt att ett av de tre behoven var 

dominerande över de två andra, vilken det är avgörs av kultur och erfarenheter. 

Beroende av vilket behov som är starkast hos så kommer olika saker att bli viktiga för 

oss. (Egidius 2008) 

 

Reiss (2002) menar i sin forskning att mänsklig motivation och drivkraft kommer från 

meningsfullhet inte enbart njutning. Han beskriver att vi har 16 behov som varierar i 
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styrka där han, i enlighet med tidigare forskare, anser våra basbehov är av genetiskt 

ursprung. Därefter präglas våra behov genom uppfostran, kultur och erfarenheter. 

Även om de flesta av oss inte är vana vid att tänka på vårt beteende i termer som lust 

eller behov, så kan kunskap om våra 16 grundläggande begär hjälpa oss att få insikt i 

vem vi är och varför vi gör som vi gör. Behoven ger oss ett nytt sätt att analysera våra 

lustar och agerande. Genom att studera de olika behov kan vi få en bättre förståelse 

för hur vårt beteende och våra mål i livet hänger ihop. Behoven kan visa tecken på vår 

psykologiska mognad och vad vi måste göra för att uppnå och bli den vi vill bli, de 

kan få oss att inse vad vi behöver för att uppnå lycka.  

 

De 16 grundläggande behoven kan även användas som ett kraftfullt verktyg för att 

analysera beteendet hos människor i vår omgivning. Om vi vill veta vad människor 

kommer att göra, bör vi ta reda på vad de har för lustar och förutspå att de kommer att 

handla utefter att uppnå dessa. Behoven kanske inte visar allt vi vill veta om oss 

själva, med det vi kan ta reda på är väldigt viktigt för att förstå beteende och lycka. 

(Reiss 2002, s. 17) 

 

Reiss 16 grundläggande behoven presenteras i tabeller som beskriver de olika 

grundläggande behoven (Se Bilaga 2). Tabellerna beskriver de olika grundläggande 

behoven. Evolutionära basis beskriver hur behoven ser ut i djurlivet, hur behoven 

växt fram och varför. Evolutionärt sett handlar det om att överleva och att skydda sin 

familj. Med Associated emotion beskriver Reiss vilken eller vilka känslor som 

förknippas med behovet. Behavior syftar till hur vi beter oss, vilket kan ge oss 

indikationer på vårt grundläggande behov. Genom att studera människors känslor och 

beteenden kan vi få en uppfattning av deras instinkter samt vad de har för 

grundläggande behov. Med dessa kan vi sedan förklara vårt beteende eller handlingar 

samt våra mål i livet. För att vi skall ha motivation till att utföra en viss uppgift så 

måste vi ha ett grundläggande behov som kan återspeglas i den uppgiften.   

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur vi som idrottslärare kan anpassa 

vår undervisning för att stimulera och motivera elever till ett aktivt liv i rörelse efter 

avslutad skolgång.  
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Frågeställningar: 

• Vad motiverar unga vuxna till ett fysiskt aktivt liv?  

• Hur påverkar skolundervisningen unga vuxna till att vara fysiskt aktiva? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 
I vår studie har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med personer som nyligen 

tagit examen från gymnasiet. Vår avsikt har varit att undersöka vad som har 

stimulerat dem till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Att använda oss av 

kvalitativa intervjuer anser vi kommer att ge oss en mer fördjupad kunskap om vad 

respondenterna anser påverka dem till att vara aktiva senare i livet, än vad enkäter 

kunnat. Detta för att syftet med den kvalitativa intervjun är att ge så uttömmande svar 

som möjligt (Johansson & Svedner 2010, s. 31).  

Urvalet är inte tillräckligt representativt för att studiens resultat och slutsatser skall 

kunna ses som generellt för alla gymnasieelever i Sverige (Hassmèn & Hassmèn 

2008, s. 108) men det kommer ge en indikation som kommer att vara värdefull för oss 

som blivande lärare och hjälpa oss att utforma en bra undervisning i framtiden.   

Med en kvalitativ ansats kan vi identifiera och diskutera olika omständigheter och 

dess karaktär, det är en vanlig metod när det kommer till att öka trivsel eller kvalité 

inom ett valt område och vårt syfte i det långa loppet är förbättra vår egen 

undervisning anser vi att metoden är lämplig. Under intervjuerna är det viktigt att 

försöka uppnå ett “äkta samtal” genom att inte påverka intervjupersonerna med 

känslor och upplevelser, det är även viktigt att tänka på detta när resultaten 

analyseras. (Wallén 1996, s. 73-76) 

 

2.2 Utformning av metod 
Under intervjuerna utgick vi ifrån en intervjumall (Se bilaga 2) med öppna frågor, 

utformade utifrån vårt syfte. Frågorna kretsar kring motivation och fysisk aktivitet 

efter examen. Intervjuerna genomfördes enskilt med båda författarna närvarande. 
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Alternativet hade varit att genomföra gruppintervjuer för bättre diskussion men vi 

ville att respondenterna inte skulle påverkas av varandras svar. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
Vid kvalitativa studier såväl som vid kvantitativa studier är det viktigt att man väljer 

deltagare som på bästa sätt är representativa (Hassmèn & Hassmèn 2008, s.108) och 

kan ge svar på studiens frågeställning. Våra urvalskriterier var endast att våra 

respondenter skulle ha genomgått svensk grundskola och tagit en gymnasieexamen.  

 

 

Vi tog ingen hänsyn till vilket gymnasieprogram de gått, kön, fysisk aktivitetsgrad, 

tidigare erfarenheter eller inställning till fysisk aktivitet. Vi baserade alltså inte vårt 

urval på några som helst kriterier utöver att respondenten skulle ha tagit 

gymnasieexamen och genomgått svensk grundskola.   

För att finna elever representativa för studiens syfte och som kunde ge svar på vår 

frågeställning så vände vi oss till tidigare handledare. Vi fick då mailadresser till 15 

stycken av dennes tidigare elever som genomgått svensk grundskola och nu tagit sin 

gymnasieexamen. Efter att ha kontaktat samtliga personer fick vi svar från 11 stycken 

som samtliga var villiga att ställa upp på intervjuer. Vi upprättade telefonkontakt för 

tidsbokning av intervjuer. Då intervjuunderlaget endast utgörs av 11 elever så bör inte 

resultatet ses som allmängiltigt men kan ge en indikation på vad som bidrar till unga 

vuxnas upplevelser av fysisk aktivitet.  

 

Intervjuerna genomfördes på en tillsammans överenskommen plats som passade för 

både respondent och intervjuare. Platserna blev respondenternas olika högskolor 

(Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan) samt på ett café inne i 

centrala Stockholm. Samtliga intervjuer genomfördes med båda intervjuarna 

närvarande. Vi anser att det var till vår fördel att ha träffat eleverna tidigare, under 

genomförd praktik, samt att intervjuerna genomfördes på ett avslappnat och tryggt 

sätt för respondenterna.  

 

Alla intervjuer är transkriberade och respondenterna har delgivits fiktiva namn efter 

zodiaken för att de inte skall gå att spåra. Data från samtliga intervjuer är sedan 
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sammanställd och tolkad för att finna teman, trender och allmänna- eller varierande 

åsikter hos respondenterna. Slutligen så har vi jämfört respondenternas sammanställda 

svarsresultat med såväl vår teoretiska ansats som tidigare forskning för att ge svar åt 

vår frågeställning. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett begrepp som innebär att vi genomför våra mätningar på ett 

tillförlitligt sätt, begreppet är lättare att koppla till en mer vetenskaplig forskning men 

i vårt fall innebär en tillförlitlig mätning att vi har en intervjumall samt att vi spelar in 

samtalen för att sedan kunna tolka dem utifrån vår teoretiska modell. Vidare innebär 

reliabilitet att andra personer kan använda vår bakgrund och intervjumall och komma 

fram till samma resultat som i vår studie. (Thurén 1996, s.22) Det är även viktigt att vi 

försöker standardisera intervjuerna så mycket som möjligt, något vi kan göra genom 

att försöka utföra intervjuerna under liknande förhållanden vad det gäller tidpunkt, 

lokal, samtalsledare osv.  

 

Vi uppnår en hög validitet genom att vi mäter vad som är relevant för uppsatsen, att vi 

har utformat våra frågor utefter vad vi vill studera. Om tanken är att undersöka elevers 

motivation till fysisk aktivitet måste vi ställa frågor som berör det ämnet och inget 

annat. Vid en låg validitet undersöker man helt enkelt fel saker och resultatet blir då 

oanvändbart. (Thurén 1996, s.22) Det är viktigt att vi får svar som går att tolka och 

analysera utifrån vår teoretiska modell. 

 

Då det gäller urvalet av elever så är vi medvetna om att våra svar skulle kunna bli 

missvisande då de som valde att ställa upp i studien gjorde det frivilligt och på eget 

initiativ. Det kan ha varit de som är intresserade av- och positivt inställda till fysisk 

aktivitet och på så vis inte är representativa för genomsnittseleven. 

 

2.5 Etiska överväganden 
Vi har genom hela processen varit noggranna då det gäller etiska överväganden. 

Samtliga av våra respondenter var myndiga vilket underlättade då vi inte behövde 

någon annans samtycke eller godkännande till att de deltog i studien.  
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Samtliga deltagare blev informerade om studiens syfte, att de skulle förbli anonyma, 

att de endast behövde svara på de frågor de ville samt de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Intervjuerna har transkriberats och sparats med fiktiva namn och de 

inspelade ljudfilerna har raderats.  

 

3. Resultat 

Vi kommer att presentera resultaten från de transkriberade intervjuerna för att ge en 

generell bild över intervjudeltagarna i vår undersökning. Därefter kommer vi att lyfta 

fram svar som var återkommande och genomgående hos eleverna. 

 

3.1 Presentation av respondenter 
Deltagarna i är mellan 20-22 år gamla och samtliga tagit gymnasieexamen och 

genomgått svensk grundskola. De ägnar sig idag åt individuella aktiviteter så som: 

löpning, cykling, gym, gruppträning och dans. Då de var yngre har deltagarna under 

sin skolgång involverat sig i olika föreningsidrotter, men har slutat främst på grund av 

förändrade levnadsförhållanden och prioriteringar. I framtiden vill deltagarna fortsätta 

träna på ett liknande sätt som i dagsläget, och eventuellt utveckla sin träning om 

något. 

 

3.2 Respondentsvar 
De intervjuade personerna anser att Det är viktigt att röra på sig fysiskt under dagen  

eftersom det är så mycket stillasittande i skolan (Gemini). Samt att Det är ett sätt att 

komma bort ifrån stressen i skolan (Virgo). Detta anser att det på grund av rådande 

samhällstrend: […] är viktigt att inspirera ungdomar till rörelse, speciellt när de rör 

sig mindre och äter sämre mat än förr. (Aquarius) De menar att idrott och hälsa är ett 

ämne i skolan för att man skall röra på sig i en annars väldigt stillasittande miljö. 

Detta anser de skall främja koncentrationsförmågan och underlätta stress under 

resterande del av skoldagen: [...] det blir så mycket stillasittande i skolan och det blir 

att man bara sitter och läser ämnen och skriver och så. Det är ett sätt att komma bort 

ifrån stressen i skolan (Virgo). Många av eleverna svarade även att idrottstillfällena är 

till för att man skall kunna hitta en aktivitet som man trivs med och kan tänka sig att 
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utöva på egen hand vid sidan av skolan: Man får testa massa olika saker som man 

kanske aldrig skulle testa annars. Som man kan fortsätta med vid sidan av skolan 

(Leo). De anser att undervisningen även skall syfta till att upplysa om vikten av fysisk 

aktivitet och god hälsa: Det är väl för att röra på sig och lära sig om kroppen och 

träning och pröva massa olika sporter och så för att se om man hittar något man trivs 

med (Scorpio).  

 

Då det gäller lektionsinnehållet så uttrycker respondenterna att de under sin 

skolundervisning [...] ville ha mer variation på aktiviteterna så det inte alltid blev det 

vissa tyckte var roligt och som de var bra på (Libra). De anser istället att: [...] man 

måste göra mer olika så att alla kan få vara bra på något (Libra) och att: det är 

viktigt att man får pröva olika saker så att man inte fastnar i samma då alla inte gillar 

samma saker (Gemini). En viktig parameter för att respondenterna skulle uppskatta 

aktiviteterna under lektionerna var att de skulle vara individanpassade och på [...] en 

nivå som alla kunde relatera till och våga prova på (Sagittarius). Att hitta [...] 

aktiviteter som passade alla så att alla kunde få tycka det var kul och få känna sig 

trygga på lektionerna (Aries), är även det något som respondenterna anser vara av 

vikt.  

De vill även ha få känna sig delaktiga och vara med i planeringen av 

lektionsinnehållet och menar att: [...] det fanns liksom ingen planering man kom bara 

dit och gjorde, man såg aldrig några framsteg och hade inget konkret att sträva emot 

(Taurus). Genomgående är att man vill känna sig duktig och duglig samt att få vara 

bra på någonting. Press att prestera kunde istället leda till negativa upplevelser av 

ämnet: eftersom vi hade sån press på att prestera vill jag nu bara göra för mig egen 

skull och bestämma själv vad och när jag ska träna (Pisces). Lektionerna skall även 

vara strukturerade och ha ett mål, vara meningsfulla och syfta till att bidra med något 

som de har nytta av vid sidan av skolan inte bara för stunden. De intervjuade menar 

att: Det kändes som att vi bara gjorde saker för stunden inte för  

framtiden (Gemini), de vill även att undervisningen: [...] skall vara rolig och man vill 

känna att man får ut någonting (Taurus). Respondenterna anser att samtliga 

parametrar bör finnas med i undervisningen för att bidra till att elever får positiva 

upplevelser och erfarenheter av skolidrotten. 
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Det är inte bara upplägget av lektionerna som påverkar elevernas uppfattning av 

ämnet, även läraren spelar en viktig roll när det kommer till vilka erfarenheter 

deltagarna i vår studie tagit med sig från undervisningen. Egenskaper som efterfrågas 

hos läraren är att denne skall vara kunnig, påläst och engagerad. Att hänga med i 

utveckling och trender kring träning och fysisk aktivitet är också viktigt för att 

undervisningen skall tilltala så många elever som möjligt: Det hade varit roligare att 

testa mera olika alternativ som man kanske skulle kunna fortsatt med efter skolan 

(Gemini). Respondenterna har en bild av att idrottsundervisningen inte är speciellt 

trendig, undervisningen har fastnat i gamla tankemönster och de skulle ha tyckt att: 

[...] det var jättekul att få pröva på nya saker [...] som är liksom vanliga och trendiga 

nu (Sagittarius). Det är även viktigt att se alla individer och ge samtliga beröm, 

uppmuntran och uppmärksamhet. En av de intervjuade menar att: Man måste liksom 

få bekräftelse, även om man är en person som inte gillar att idrotta (Capricorn) och 

en annan säger: [...] jag fick mycket beröm på högstadiet och jag visste att de liksom 

såg mig och det är klart att det påverkar (Leo), medan en tredje säger att: Sista året 

var idrottsundervisningen kul och det har nog gjort att jag fortsatt var aktiv (Aries). 

 

Samtidigt tycker de att läraren måste: [...] ha en känsla för människor och försöka 

peppa och pusha på den nivån de är (Capricorn). En bra lärare skall kunna: [...] få det 

man i vanliga fall tycker är tråkigt att vara roligt genom att själva vara positiva och 

stöttande, samt att det är viktigt att läraren: [...] tar ner det på vår nivå och att det är 

prestigelöst (Sagittarius). Respondenterna anser att syftet med lektionernas innehåll 

måste utgöra en stor del av undervisningen så att inte aktiviteter utförs helt utan 

mening, endast för sakens skull. De anser det även viktigt att undvika värderingar, 

exempelvis att olika gymnasieprogram eller individer skulle vara olika duktiga i 

ämnet. 

För att de intervjuade skall uppskatta fysisk aktivitet så krävs framförallt att 

aktiviteten upplevs som rolig och glädjefylld. Den ska även stimulera till mental 

avkoppling samt verka som ett avstressande avbrott i vardagen. När man går tillbaka 

till barndomen så är det framför allt föräldrarna och deras intressen som stimulerat 

respondenterna till de aktiviteter som de ägnat sig åt under uppväxten och en av de 

tillfrågade menar att valet av aktivitet: [...] grundar sig i att mina föräldrar alltid har 

gjort det och man har liksom tagit efter dom bara (Sagittarius). 
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De tillfrågade upplever dock inte att idrottsundervisningen påverkat dem i sina val av 

aktivitet i dagsläget utan anger istället att de redan var aktiva innan och att det var den 

grunden som gjorde att de fortsatte vara det även under skolgången: Jag var ju ganska 

aktiv redan innan och så (Taurus), Nej idrottsundervisningen har inte påverkat mig, 

jag var redan aktiv innan och fortsatte med det (Leo). De anger istället att det är andra 

faktorer som idag påverkar dem: det är mer ekonomin och tiden som begränsar mig. 

 

Med ökande ålder upplever de intervjuade att det blir det svårare att börja med nya 

aktiviteter då man inte vill framstå som sämre, det är jobbigt att vara nybörjare i en 

aktivitet där alla andra redan är duktiga efter flera års erfarenhet: Det fanns liksom 

inga nybörjargrupper och jag ville inte börja i ett lag där alla var liksom så duktiga 

redan. Jag ville liksom spela med folk som var lika dåliga som jag (Virgo). 

De intervjuade anser att vikten av att sätta upp mål och att kunna se sin utveckling 

påverkar huruvida de kommer att uppskatta den valda aktiviteten: [...] utmaningen att 

jobba mot ett mål vill jag ha, det är liksom motiverande att jobba mot att nå 

någonting (Capricorn). De tillfrågade anser också att man ska kunna träna utan att 

tänka på att det är jobbigt eller att man är uttittad av andra personer i omgivningen 

som man inte känner: Det skall vara kul och utmanande för att man skall vilja göra 

det och så skall man helst inte tänka på att man tränar (Leo). Att däremot ha med sig 

en kompis till exempelvis gymmet kan ha en stöttande inverkan, dels på själva 

träningen men även på att faktiskt orka gå dit. Även om man främst för det för sin 

egen skull så anses att: [...] det är en extra skjuts att vara där med kompisar 

(Scorpio). Man vill dels ha den sociala gemenskap det innebär att träna tillsammans 

med andra samtidigt som man inte vill bli bedömd efter hur man presterar. Andra 

viktiga faktorer för att träningen ska vara genomförbar är att det ska krävas lite 

utrustning, vara lätt att planera rent tidsmässigt samt att man inte ska behöva samla 

ihop ett stort gäng människor för att kunna genomföra aktiviteten: [...] det måste 

liksom vara enkelt och smidigt o gå fort att göra [...] så att det blir så lite friktion som 

möjligt samt att: Det skall inte kräva massa saker typ utrustning och så det skall vara 

enkelt (Capricorn).  

 

Sammanfattningsvis är det i yngre åldrar föräldrarnas intressen som avgör vilka 

aktiviteter de tillfrågade företagit sig med medan de senare i livet påverkas av andra 



	   	   	   	  19	  

faktorer så som: vänner, grupptryck, samhällsideal, föreställningar och trender. 

Genomgående för både skolgång och nuvarande aktivitet är att man vill vara bra på 

saker, annars är det inte roligt, man vill bestämma själv och man vill ha gemenskap. 

De har även angivit att då de redan var aktiva innan skolan så har 

idrottsundervisningen inte påverkat dem i deras val av fysisk aktivitet i dagsläget. 

 

4. Diskussion och slutsats 

4.1 Teoretiskt anknytning 
Vad är det då som motiverar unga vuxna till ett fysiskt aktivt liv och hur påverkar 

skolundervisningen detta val? 

Enligt nationalencyklopedins förklaring av ordet motivation så skall vi i det här fallet 

ta reda på vilka faktorer och i synnerhet de i skolundervisningen som påverkar oss 

och vårt beteende till ett fysiskt aktivt liv.  

 

De intervjuade i vår studie menar att det är viktigt att vi som lärare hittar en typ av 

aktivitet som passar just oss då alla är olika, har olika erfarenheter och upplevelser. 

Detta får stöd av hedonismen och incitamentsteorierna som säger att vi som 

människor påverkas av olika erfarenheter och styrs av lust- och olustkänslor. Det 

innebär att hur vi upplever en aktivitet kommer att avgöra om vi vill närma oss eller 

undvika den. Vad som påverkar oss till lustkänslor är individuellt och kan komma 

från inre- eller yttre faktorer som individuell utveckling eller uppmuntran. Enligt 

Piaget och kognitivismen är det dock inte bara våra känslor av lust- och olust som styr 

våra handlingar. Vi påverkas även av tidigare erfarenheter (assimilationer) i vårt sätt 

att förstå olika situationer. Kognitivismen föreskriver även den alla människors 

olikheter och säger att vi dras till olika typer av aktiviteter och hur vi väljer dessa 

aktiviteter påverkas av vår identitet och tidigare upplevelser. Därutöver är det 

dessutom så att ju mer vi upplever, desto svårare blir det att förändra de kognitiva 

scheman och känslor vi förknippar och associerar med olika aktiviteter. Detta innebär 

som Engström (2008) skriver att, grunden för vår framtida aktivitetsgrad läggs redan 

under ungdomen. Då man inte har allt för många tidigare upplevelser som kunnat 

lägga en grund för gillande eller ogillande blir ens första upplevelser av största vikt. 
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Det är, även om det är möjligt svårare att senare i livet om validera tidigare 

erfarenheter och ändra sina kognitiva scheman. De intervjuade i vår studie menar att 

deras första influenser till fysisk aktivitet kommit från föräldrars intresse för idrott. 

Det är något som även bekräftas av Strandells studie från 2002, där familj tätt följt av 

vänner anges som den största och viktigaste faktorn till att vara fysiskt aktiv. De 

menar att det tydligt påverkat dem själva i deras val av aktiviteter. Alltså blir 

föräldrarna extra viktiga för en individs första erfarenheter av fysisk aktivitet som 

sedan kommer att ligga till grunden för senare assimilationer. 

 

Respondenterna nämner inre motivationsfaktorer som kommer från individen själv 

när de anser att det är viktigt med delaktighet, eget ansvar och personlig utveckling 

både för att man ska uppskatta idrottsundervisningen men även för att man ska vara 

aktiv senare i livet. De vill få vara med och påverka lektionerna och dess innehåll. De 

styrs då inte av någon belöning eller utav resultatet utan det är själva lärandet för sin 

egen skull som är i fokus. Mer självbestämmande och egenansvar leder till en ökad 

inre motivation. Personer med en hög grad av inre motivation är mer avslappnade och 

känner mer glädje inför en uppgift samt gör saker för den egna utvecklingen.  

De tillfrågade i vår studie pratar även om yttre motivationsfaktorer, både yttre 

styrning och introjicering, då de nämner att de senare i livet påverkats av kulturellt 

och socialt betingade attityder och värderingar så som kompisar, grupptryck, 

samhällsideal och trender. Majoriteten av de vi talat med uppger även att motivation i 

form av uppmuntran och uppmärksamhet från andra är ytterst viktigt för att uppskatta 

och intressera sig för fysisk aktivitet.  

Våra beteenden kan alltså förstärkas eller försvagas utifrån de konsekvenser vårt 

handlande leder till, det innebär att vi antingen kan attraheras eller ta avstånd ifrån 

aktiviteter utifrån de känslor som framkallas. Blir vi uppmärksammade och får beröm, 

något som de intervjuade anser oerhört viktigt, förstärks beteendet och ökar 

sannolikheten att vi gör det igen. Samma sak gäller positiv förstärkning där våra bra 

beteenden belönas genom t ex positiva kommentarer. Därför är det otroligt viktigt för 

oss som lärare att verkligen uppmärksamma och uppmuntra alla elever så att alla 

någon gång får känna sig uppskattade. Det är även av yttersta vikt att skapa ett klimat 

där alla kan få känna sig duktiga på någonting någon gång. Vi kan även, för att en 

elev skall få uppleva sig själv som kompetent, förutom att variera aktiviteterna, även 
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variera på vilket sätt eleverna kan få uppvisa sin kompentens: muntligt, skriftligt och 

praktiskt. En fara med yttre motivation är att man kan känna sig ängslig och nervös, 

om drivkraften till genomförandet “försvinner” då det inte kommer från individen 

själv. Berömmet skall därför inte enbart vara för att få eleverna att utföra aktiviteterna 

utan för att syfta till en djupare mening och stimulera till att vilja lära för sin egen 

skull och skapa en god grund för utvecklandet av en inre motivation. 

 

Med bakgrund av ovanstående blir det tydligt att våra kontakter med fysisk aktivitet 

ger oss erfarenheter och upplevelser som framkallar känslor och emotioner som vi 

sedan associerar med aktiviteten tills eventuellt nya erfarenheter av aktiviteten 

förändrar vårt tidigare sätt att se på den. Men fram tills dess kan negativa erfarenheter 

leda till en motvilja att utföra aktiviteten på grund av att känslorna den en gång 

framkallat fortfarande finns där. 

 

Sammantaget har tidigare “motivationsteoretiska forskare” så som Deci & Ryan, 

McCellan och Maslow pratat om följande motivationsfaktorer: social meningsfullhet, 

känsla av kompetens, självbestämmande, makt, samhörighet, prestation, trygghet, 

behov av kärlek/gemenskap, behov av självkänsla och behov av självförverkligande. 

Samtliga omnämns av våra respondenter och vi anser att svaret på frågan om vad som 

motiverar unga vuxna till fysisk aktivitet kan sammanfattas under följande tre 

motivationsfaktorer: Socialfaktorer - som präglas av föräldrar, vänner, gemenskap, 

grupptryck, ideal och delaktighet. Kompetensfaktorer - som handlar om 

självförverkligande att få beröm och få känna sig duglig och duktig. 

Egenansvarsfaktorer - som handlar om individens egen makt, vilja och möjlighet att 

påverka. 

 

4.2 Litterär anknytning 
Både Redelius (2004) och Lundvall (2004) nämner om uppdelningen av elever i två 

grupper efter deras syn på ämnet, de som har en positiv syn och de som har en 

negativ. Redelius nämner även att de elever som är verksamma inom föreningslivet är 

mer aktiva under lektionerna än de som inte är det. De elever som har en positiv syn 

av ämnet gillar bland annat att utöva moment som de är bra på och detta stärker deras 

självkänsla. Den elev som däremot har en negativ syn på ämnet ogillar att göra 
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moment som de själva upplever att de inte klarar av då detta ger dem en känsla av 

otillräcklighet och obehag. Negativ kritik från lärare bidrar även starkt till negativa 

upplevelser av ämnet. Även Annerstedt (2007) delar uppfattningen om att den 

viktigaste motivationsfaktorn för elever är att få uppnå framgång, annars kan ta 

avstånd från aktiviteten.  

 

På frågan om hur skolundervisningen påverkar unga vuxna till att vara fysiskt aktiva 

har vi inget tydligt svar. Respondenterna i vår studie uppgav paradoxalt nog samtidigt 

som de kunde ange en mängd faktorer som bidrog till positiva respektive negativa 

upplevelser av undervisningen att skolundervisningen inte påverkat deras aktivitetsval 

eller aktivitetsgrad i dagsläget. Detta tror vi beror på att de redan sedan tidigare har 

erfarenheter från fysisk aktivitet som de förknippar med vissa känslor och 

upplevelser. För att återknyta till de grupper tidigare forskare nämner så tror vi att 

man inte på samma sätt behöver vinna över de elever som redan har goda upplevelser 

av fysisk aktivitet, det är däremot extra viktigt att ta hänsyn till de elever som saknar 

dessa goda upplevelser. När det dessutom, enligt socialstyrelsen, är färre och färre 

ungdomar är regelbundet fysiskt aktiva så får skolundervisningen en allt större roll då 

den kan vara den både första och enda kontakten allt fler ungdomar får med fysisk 

aktivitet. 

 

Intervjudeltagarna nämner också det överföringsvärde som Fairclough, Stratton & 

Baldwin tagit upp, där aktiviteter i vuxen ålder inte får kräva för mycket resurser i 

form av material, tid, pengar eller deltagare. De menar att vikten av att få planera och 

bestämma själva är avgörande även för deras val av aktiviteter idag. I enlighet med 

socialstyrelsens rapport från 2009 så har även våra intervjupersoner gått från en 

klassisk riksidrottsförening till att motionera mer på egen hand. Med det som 

bakgrund och i linje med Engström (2005a), borde den idrottsliga verksamheten i 

skolan bestå av flera olika aktiviteter som är mer lika de aktiviteter man ägnar sig åt i 

vuxen ålder samt att aktiviteterna borde utformas efter aktuella trender. De anser även 

att man har idrott och hälsa på schemat i skolan delvis för att alla skall kunna hitta en 

aktivitet man trivs med, men upplevde samtidigt att detta inte var vad lektionerna 

ägnades åt. 
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Det som framlyfts som den absolut viktigaste och mest avgörande faktorn i 

skolundervisningen som påverkar unga vuxna till att vara fysiskt aktiva är att de 

måste få ha roligt. De pratar alltså om glädje som en inre påverkan hos dem själva, 

som tilltalar dem att fortsätta med en aktivitet. Samtidigt anger de att det är yttre 

faktorer som tillgodoses av andra människor, som leder till denna glädje. Deltagarna i 

vår studie bekräftar det som tidigare forskare fastställt, att det som starkt bidrar till 

positiva upplevelser är att de någon gång får känna sig duktiga och får bekräftelse, 

uppmärksamhet, uppmuntran och beröm av såväl lärare som personer sin omgivning. 

Det är dock viktigt att man lyckas bidra till den inre påverkan så att eleverna lär sig att 

röra på sig för sin egen skull och inte bara efter påtryckningar från andra. Risken är 

annars att de kommer de i större utsträckning kommer vara i behov av beröm och 

bekräftelse från andra, på exempelvis sociala medier, för att fortsätta vara fysiskt 

aktiva. På grund av bekräftelsebehovet är således inte den egna hälsan huvudsyftet till 

fysiskt aktivitet utan bara för bekräftelsen man får från andra. 

 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur vi som idrottslärare kan anpassa 

vår undervisning för att stimulera och motivera elever till ett aktivt liv i rörelse efter 

avslutad skolgång. Sammanfattningsvis anser vi att detta uppnås genom att ge våra 

elever så goda upplevelser som möjligt av att vara just fysiskt aktiva. Detta uppnås 

genom att vi som Raustorp (2004) föreskriver, försöker förstå våra elever snarare än 

att se det som att det är de som skall förstå oss. Vi bör även i enlighet med Jenner 

(2004) försöka lyssna på- och läsa av våra elever samt ta reda på deras individuella 

önskningar, mål och syften och utforma vår undervisning därefter.  

 

Vidare så vill vi utveckla det som Engstöm förespråkade om en uppväxt med ett stort 

utbud av aktiviteter samt en hög deltagandegrad som viktiga påverkansfaktorer i 

skolundervisningen för att motivera unga vuxna till ett fysiskt aktivt liv.  

Med bakgrund av våra studieresultat tror vi även att det spelar mindre roll ”vad vi 

gör” på lektionerna, så länge deltagarna känner glädje och uppmuntran från läraren. 

Det är alltså viktigare ”hur vi gör”, dels hur aktiviteten presenteras med syfte, 

bakgrund och vilken förtjänst det skall ha. Vi bör även sträva efter att skapa ett klimat 

där eleverna kan få känna sig trygga och inte känner sig pressade att prestera. 
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Det är fortfarande viktigt att vi som lärare erbjuder ett varierat upplägg under 

lektionerna så att eleverna får en möjlighet att hitta en aktivitet som passar just dem. 

Men det får inte bli på bekostnad av lärandet, eleverna måste få möjligheten att 

utvecklas, nå framgång och få känna sig duktiga. Så samtidigt som vi varierar, 

individ- och nivåanpassar undervisningen bör vi också vara noga med att 

uppmärksamma, uppmuntra och berömma alla elever. I allra störst behov av goda 

upplevelser, positiva känslor och associationer till fysisk aktivitet är de som sedan 

tidigare saknar detta. Därför är det av allra största vikt att vi i vår framtida yrkesroll är 

speciellt lyhörda för dessa elever och deras behov då det annars är de som löper störst 

risk att i framtiden förbli inaktiva på grund av att de saknar de positiva erfarenheter 

som motiverar unga vuxna till ett fysiskt aktivt liv.  
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur vi som idrottslärare kan anpassa vår 

undervisning för att bidra till positiva upplevelser av fysisk aktivitet som skall syfta 

till att motivera elever till ett aktivt liv i rörelse efter avslutad skolgång. 

 

Frågeställningar: 

• Vad motiverar unga vuxna till ett fysiskt aktivt liv?  

• Hur kan vi som idrottslärare anpassa vår undervisning för att stimulera till 

detta? 

 

“Motivationsteorier” “motivation” “lärandeteorier” “livslångt lärande” 
“motivational theories” “16 basic desires” “inställning” “idrott och hälsa” 
behaviorism” ”Betingning” ”Freud” ”Skinner” ”Förstärkning” ”Bestraffning” 
”Hedonism” ”Piaget” ”Deci Ryan””Maslow” 

Var har du sökt? 

Ebsco, Google Scholar, PubMed, Psykologiguiden 

Sökningar som gav relevant resultat 

Här ska du skriva ner de sökningar som gav material som du har använt för att 

beskriva forskningsläget. Skriv för varje sökning vilken bibliotekskatalog, 

artikeldatabas eller sökmotor på webben det gäller och sedan själva sökningen, dvs 

hur du har kombinerat dina sökord. Ange trunkering (*), booleska operatorer (and, 

or, not) etc om du har använt dessa i sökningen. 

Exempel: 

Ebsco: Physical education and child* and motivation 

Google Scholar: “Physical education” children school 

Kommentarer 

Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt 

ämne, vilka databaser som passade bäst eller om du har hittat mycket material via 

litteraturlistor, din handledare eller via ”related articles” i databaserna. 
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Bilaga 2 – Teoretiska modeller 
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(Reiss 2002, s. 20-21)    
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Bilaga 4 - Intervjumall 

 

INDIVID 

Varför tror du att man har idrott och hälsa som ett ämne i skolan? 

Är du idag fysiskt aktiv på fritiden (vad, och varför just det)? 

Var du fysiskt aktiv under din skolgång (vad och varför just det)? 

Om skillnad nu och då, varför (Varför lades de gamla av och varför börjades nya)? 

Hur ser du på din aktivitetsnivå framåt i livet? Vad gör du då (vad och varför just 

det)? 

 

UNDERVISNING 

Vad i din egen undervisning bidrog till positiva/negativa upplevelser? 

Hur har idrottsundervisningen påverkat dig i ditt val av din aktivitet i dagsläget eller 

är det något annat som påverkat dig? 

Hur förbereder/inspirerar din lärare dig för ett aktivt liv? 

Vad är viktigt för dig för att du ska uppskatta fysisk aktivitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


