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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka av Daceys motivationsstrategier som, enligt före detta elever, bör 

användas för att motivera elever inom ämnet idrott och hälsa till fortsatt fysisk aktivitet samt 

vilken motivationspåverkan läraren i ämnet idrott och hälsa upplevs ha haft på populationen. 

Frågeställningarna som använts för att besvara syftet är följande: 

1. Vilka motivationsstrategier anser före detta elever att läraren i idrott och hälsa skulle 

använt för att motivera dem till fortsatt intresse för fysisk aktivitet? 

2. Vilken påverkan upplever de före detta eleverna att läraren i idrott och hälsa har haft 

på deras fysiska aktivitetsgrad idag? 

 

Metod 

Totalt har 111 enkäter besvarats från studerande på Newton yrkeshögskola (NY). Svaren 

sammanställdes sedan utifrån tre grupper; aktivitetsgrad, kön och ålder. Inga interna bortfall 

förekom. Sammanställningen skedde med hjälp av STATISTICA och redovisades i form av 

boxplotdiagram, med undantag för redovisningen av orsaker till inaktivitet och orsaker till 

aktivitet, till de användes istället stapeldiagram då ingen jämförelse mellan två grupper utförs.   

 

Resultat 

Resultaten visar att en ökad grad av elevinflytande, ökad grad av personlig coachning och en 

ökad känsla av att vara ”där och då” under grundskoletiden skulle ha ökat populationens 

intresse och motivation för fysik aktivitet. Uppfattningen är att läraren i idrott och hälsa inte 

har motiverat till populationens nuvarande aktivitetsgrad.  

 

Slutsats 

Följande av Daceys motivationsstrategier skulle ha ökat populationens intresse och 

motivation för fysisk aktivitet; uppmuntra till medvetenhet (ökad känsla av ”där och då”), 

bidra med en självständig och stöttande miljö (ökat elevinflytande) samt diskutera vad som är 

av betydelse (ökad personlig coachning).  

 

 

 



 
 

 

Abstract 
 

Aim 

The aim is to examine which of Dacey’s motivation strategies that ought be used to motivate 

students in physical education towards continued physical activity, as well as investigating the 

teacher’s motivational impact on the population. The questions used to answer the purpose 

are: 

1. Which motivation strategies do former students believe that the teacher in physical 

education should have used to motivate them towards a continued interest in physical 

activity? 

2. Which influence do the former students consider that the teacher in physical education 

has had on their current level of physical activity? 

 

Method 

Students at Newton Vocational University (NY) answered a total of 111 questionnaires. The 

responses were then gathered, encoded and split into three categories, level of activity, 

biological sex and age. No internal deficiencies occurred. The compilation were made in 

Statistica and presented in box plot diagrams, with the exception of the presentation of causes 

for being physically inactive, and causes for being physically active, for which we used bar 

graphs since there are no comparison between two groups.  

 

Results 

The results show that an increased level of student participation, increased level of personal 

coaching and an increased sense of being "there and then", during their time in elementary 

school, would have increased the populations interest and motivation for physical activity. 

The population do not consider the teacher in physical education to be a motivational 

influence for their current activity level. 

 

Conclusions 

The following motivational strategies, presented by Dacey, would have increased the 

population’s interest and motivation for physical activity; encourage awareness (increased 

sense of "there and then"), provide an independent and supportive environment (increased 

student participation), and discuss what is of importance (increased personal coaching). 
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1. Inledning 

Fysisk aktivitet för med sig en rad positiva effekter genom livet, både i förebyggande syfte 

och som behandling av olika sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, vissa 

cancertyper, depression samt diabetes (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 8). Människor som är 

fysiskt aktiva i ungdomsåren löper större chans att inte drabbas av någon av ovan nämnda 

sjukdomar (NCFF, 2010). Läraren i idrott och hälsa kan ha en ledande roll i att motivera 

ungdomar till rörelse ur ett livslångt perspektiv, vilket i sin tur kan leda till både hälso- och 

ekonomiska vinster för samhället. Granskas kursplanerna för idrott (Lgr 80) samt idrott och 

hälsa (Lpo 94) framgår lärarens betydelse för livslång motivation genom följande citat:  

”… syfta till att skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som 

ett medel till hälsa och välbefinnande.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 90).  

”… utveckla ett bestående intresse för motion, idrott och friluftsliv.” (Skolverket, 1996, s. 47) 

Lpo 94 berör även detta ämne i strävansmålen, där det går att läsa: 

”Få förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och grundlägger 

goda vanor som kan leda till hälsa och välbefinnande” (Ibid).  

Det har inte valts några citat från nya läroplanen (Lgr 11), på grund av att den undersökta 

populationen gått grundskolan med antingen Lgr 80 eller Lpo 94.  

 

Det är oerhört viktigt att ta fysisk aktivitet på allvar, då inaktivitet leder till negativa 

konsekvenser både för samhället och för individen (Faskunger, 2002, s. 210). I dagens 

samhälle förespråkas det att individen bör vara fysiskt aktiv, men samtidigt motverkar 

samhället en ökad aktivitetsnivå i och med exempelvis rulltrappor och hissar, där människor 

egentligen kan ta trapporna. Allt fler spontana möjligheter till fysisk aktivitet försvinner. 

(Ibid, s. 211) Här har läraren i idrott och hälsa ett stort ansvar. Troligtvis är det under 

lektionerna i idrott och hälsa som många elever möter fysisk aktivitet i träningsform för första 

gången, därför är det viktigt för läraren att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter där eleverna 

kan finna något som intresserar dem. Just nu finns det en relativt dyster bild vad gäller den 

stillasittande trenden hos befolkningen, men kan uppmuntran och motivation till fysisk 

aktivitet öka finns det stora chanser till beteendeförändringar. Det är upp till personer och 

grupper, såsom lärare i idrott och hälsa, med intresse för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

att påverka omgivningen att genomdriva sådana åtgärder. (Ibid, s. 214) 
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Frågan är dock hur läraren i idrott och hälsa lyckas med att motivera till fysisk aktivitet 

utifrån ett livslångt perspektiv? Vem eller vilka är det egentligen som motiverat tidigare 

grundskoleelever till att vilja vara fysiskt aktiva? Studien har som syfte att försöka ta reda på 

hur motiverade högskolestuderande är att bedriva fysisk aktivitet på sin fritid samt vem som 

bidragit till deras motivation.   

 

2. Bakgrund 

2.1 Historisk bakgrund för motivation 

Många teorier kring motivation har sitt ursprung i principen om hedonism. Principen grundar 

sig i att människan strävar efter att uppnå njutning och välbefinnande i allt hon gör, samtidigt 

som hon försöker undvika smärta. Dessa förhållningssätt och förklaringar till mänskligt 

beteende var framträdande redan hos 1700- och 1800-talets filosofer (exempelvis, Locke, 

Mill, Bentham). I takt med att beteendevetares intresse kring motivation ökade så förflyttades 

motivationsteorin från filosofi till psykologi och pedagogik, och de började även upptäcka 

och poängtera brister i hedonismprincipen. Utifrån dessa påstådda brister utvecklades nya 

motivationsteorier, nu med fokus kring instinkt eller drivkraft. (Jenner, 2004, s.38) 

 

2.1.1 Instinktsteorier 

Tre förgrundsgestalter för instinktsteorier var William James, Sigmund Freud och William 

McDougall. Teorierna utvecklades omkring det senaste sekelskiftet som ”ett viktigt 

förklarande begrepp inom psykologin”. (Jenner, 2004, s.38) 

Dessa förgrundsgestalter hävdade att varje individ är utrustad med instinkter eller drivkrafter 

som ligger till grund för allt beteende (Termerna ”instinkt” och ”drivkraft” används som 

synonymer). En instinkt kan ses som en inre benägenhet att bete sig och föra sig på ett 

specifikt sätt. Drifterna ansågs av somliga som mekaniska och blinda (James exempelvis), 

medan andra (McDougall exempelvis) såg de som målsökande och ändamålsenliga tendenser. 

Freud menade att varje drift måste ha en källa, ett mål, ett objekt och en styrka. Där målet är 

att avlägsna driftens källa och på så vis tillfredsställa ett behov. (Ibid) Freud särskilde sig även 

ifrån de andra teoretikerna, i det här sammanhanget, då han ansåg att människors viktigaste 

motiv inte alltid var sådana som de medvetet ansåg ligga i deras eget intresse, utan snarare i 
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det omedvetna (Ibid, s.39). Dessa teoretiker ägnade stor del av sin tid till att finna och peka ut 

människans grundinstinkter som kunde förklara olika beteenden. Detta ledde till att listan 

över instinkter ständigt växte och så småningom bestod listan av cirka 6000 instinkter, vilket 

problematiserade varje försök att finna en hållbar förklaring till motivation. Därefter, omkring 

1920-talet, började instinktteorin kritiseras och somliga psykologer ifrågasatte grundtesen, 

nämligen att allt beteende skulle vara instinktivt eller driftstyrt. De hävdade istället att det 

mesta som vi gör utgår från ett inlärt beteende. Denna kritik låg till utgångspunkt för den 

andra motivationsteorin, nämligen drivkraftsteorin. (Ibid) 

 

2.1.2 Drivkraftsteorier 

Den första pionjären med en sammanhängande framställning av drivkraftsteorin var Clark 

Hull i början utav 1940-talet. Hull definierar och tolkar drivkraften som en sorts 

”energiimpuls”. Dess styrka korrelerar med graden av förlust och uppoffring. Drivkraften 

handlar således om styrkan av tidigare erfarenheter och hur man har lärt sig och formats av 

dem. Hull presenterade även en ytterligare variabel, ”Incentive”, på svenska incitament, som 

handlar om en anledning för någon att utföra en viss handling baserad på förväntan gentemot 

framtida mål. (Jenner, 2003, s. 39). 

 

2.1.3 Maslow 

Människan är en krävande varelse som sällan uppnår en känsla av komplett tillfredställelse. 

När ett begär tillfredsställts kommer ett nytt och tar dess plats. Detta mönster upprepar sig 

sedan genom människans livstid och symboliserar människans ständiga begär. Abraham H. 

Maslow hävdar att det är nödvändigt att studera och jämföra relationen mellan olika begär, 

och motivationen bakom dessa, för att då möjligen uppnå en djupare förståelse kring dessa 

fenomen. (Maslow, 1970, s.24) 

Ett motiverat beteende för att uppnå ett visst behov bör ses ur ett vidare perspektiv då behovet 

kan representera flera aspekter. En människa som känner ett behov av att äta, och som även 

uppfyller detta behov, kan exempelvis främst vara ute efter en känsla av säkerhet snarare än 

instinkten att äta mat. En individ som känner en lust för sexuellt umgänge kan vara ute efter 
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att bli bekräftad och få en förhöjd självkänsla snarare än att bara bli sexuellt tillfredsställd. 

(Ibid, s.26) Dessa psykologiska aspekter gör att motivation bör ses som någonting bredare, 

där flera olika motiv kan spela in och påverka instinkten till att uppfylla vissa behov och mål. 

Maslow tar upp omgivningen som en viktig medspelare, då mänsklig motivation sällan 

förverkligar sig själv i beteende, enbart i relation till en viss situation och till andra 

människor. (Ibid, s.28) 

Maslow betonar att majoriteten av människorna i samhället har en önskan och ett mål att 

finna en känsla av självrespekt och uppnå en hög självkänsla. Detta kan förklaras genom två 

typer av underliggande behov. Den ena typen innefattar målet att känna sig stark, 

åstadkomma någonting speciellt, vara kompetent och att vara självständig. Den andra typen 

innefattar prestige, önskan att ett gott rykte (definierat som respekt och uppskattning från 

andra människor), status, uppmärksamhet och uppskattning. (Ibid, s.45) 

 

2.2 Motivationsstrategier 

Marie Dacey (2009) skriver i sin studie om motivationsstrategier hur man motiverar individer 

till en ökad grad av fysisk aktivitet. Dessa motivationsstrategier syftar till att hjälpa individen 

hitta sin egen väg till fysik aktivitet, det vill säga att gå mot inre motivation (begreppet 

förklaras under punkt 2.4.1). Motivationsstrategierna har sin utgångspunkt i tidigare forskning 

från Dacey m.fl., där de har sammansatt två modeller (self determination theory & 

transtherectical model) av förändringar i hälsobeteenden.  Dessa modeller behandlar 

beteendeförändringar och mäter en individs angelägenhet att agera mot ett hälsosammare liv. 

Motivationen ses sedan över ett kontinuum. Motivationsstrategierna leder till att individen blir 

mer självbestämmande vilket i sin tur bidrar till ett mer regelbundet engagemang för fysisk 

aktivitet. Dacey menar att motivation ska utgå från självbestämmande för att individen på så 

vis själv ska vilja göra förändringar gällande engagemang för fysisk aktivitet. De fem 

motivationsstrategierna bidrar till stora möjligheter för individen att själv hitta sin egen väg 

till ett hälsosammare liv med mera fysisk aktivitet. Dessa motivationsstrategier är följande: 

 
1. Skapa en vision: 

Extra viktigt är det att i början av en förändringsperiod hjälpa individen till att utveckla en 

identitet som en fysiskt aktiv person. Det gäller att skapa en positiv och möjlig självbild för 
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att vilja vara fysiskt aktiv. Allt eftersom individen förändrar sitt beteende kommer beteendet 

att komma naturligt, vilket leder till inre motivation där fysisk aktivitet blir en stor del av 

individen.  

 

2. Diskutera vad som är av betydelse: 

Lyssna noga på individen och uppmuntra hen att berätta vad som är viktigt i livet samt vad 

fysisk aktivitet kan hjälpa till med för att uppnå personliga mål. Det är viktigt att sätta mål 

som är riktade mot individens liv sett ur ett helhetsperspektiv, snarare än mål riktade mot 

fysisk aktivitet. (Ibid) 

 

3. Bidra med en självständig och stöttande miljö: 

Skapa en miljö som matchar individens värderingar och har personlig betydelse för individen. 

Låt individen själv bestämma olika aspekter av träningsprogrammet, såsom vilken musik som 

ska spelas eller om uppvärmning ska ske utomhus eller inomhus. (Ibid, s. 6) 

 

4. Främja nöje: 

Även om nöjet blir större ju längre individen kommer vad gäller att förändra sitt beteende så 

är denna punkt viktig redan från början. Hjälp därför individen att hitta var hen finner nöje. 

För att få individen mera fysiskt aktiv är det viktigt att få personen i fråga att reflektera över 

de positiva aspekter som fysisk aktivitet för med sig. Viktigt är dock att vara medveten om att 

nöje inte alltid är förenat med glädje. (Ibid) 

 

5. Uppmuntra medvetenhet: 

Varje gång du möter en individ eller klass kan det vara fördelaktigt att starta mötet med att 

göra dem påminda om nuet, en känsla av ”där och då”. Exempelvis kan man be dem sluta sina 

ögon, be dem ta några djupa andetag och fråga vad de tänker på just denna dag. Som 

motivator är det viktigt att komma ihåg att varje individ känner sin kropp bäst och att de 

själva kan avgöra vad som känns bäst för att uppnå välbefinnande. (ibid, s. 6-7) 

 

I jämförelse med Daceys studie skriver Len Kravitz (2011) om faktorer som påverkar om 

individen är fysiskt aktiv eller ej. Nedan är faktorerna listade tillsammans med hur du som 

motivator kan hjälpa individen till fysisk aktivitet:  

• Avsaknad av tid – Hjälp individen att planera, organisera och prioritera 
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• Avsaknad av motivation - Hitta andra vägar till att göra fysisk aktivitet roligare, 

exempelvis att spela individens favoritmusik 

• Dålig självbild – Se till att fokusera på positiva personliga prestationer samt beskriva 

de positiva aspekter som fysisk aktivitet för med sig såsom förbättrad hälsa och livsstil 

• Skuldkänslor och avsaknad av tid – Fråga individen om hen kan söka stöd hos 

familjemedlemmar eller vänner 

 

Med hjälp av följande punkter kan ens persons motivation till att vara fysiskt aktiv öka och på 

så vis underlätta förändringsarbetet: 

1. Ge information och råd	  

2. Undanröja hinder till fysisk aktivitet	  

3. Skapa valmöjligheter	  

4. Öka begäret till fysisk aktivitet	  

5. Visa empati	  

6. Ge feedback	  

7. Sätta mål	  

8. Inta en hjälpande attityd (Faskunger, 2002, s. 50)	  

 

En högre grad av inre motivation (se 2.4.1 samt 2.4.2), främst i form utav nöje och utmaning, 

upplevdes vid valet att delta i tävlingsinriktad sport. Yttre motivation, i form av viktkontroll 

och utseende, var mer framträdande vid icke tävlingsinriktad motionsträning. I 

undersökningen framkom det tydliga skillnader mellan könen, där män rankade följande 

faktorer till träning högre än kvinnor, utmaning, tävling, styrka och uthålighet. Viktkontroll 

och stresshantering var faktorer som rankades högre av kvinnor (Kilpatrick mfl. 2010). 

Vid en undersökning bland studenter på college i USA påvisades liknande resultat. 

Studenterna betonade följande som viktiga motivationsfaktorer för träning, generella 

hälsoaspekter (god hälsa / undvika ohälsa), utseende, styrka samt uthållighet. (Egli mfl. 

2011).  

 

Frederick mfl. (1996) betonar vikten av att som ledare försöka höja den inre motivationen hos 

den aktuella träningsgruppen, för att på så vis minska yttre motivation och de negativa 

psykologiska aspekter som det kan komma med (press, ångest och olust). Lyckas inte det kan 

det eventuellt leda till att utövarna helt ger upp träning då de negativa aspekterna dominerar 

helhetsupplevelsen av fysisk aktivitet.  
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2.3 Faktorer som påverkar graden av fysisk aktivitet  

Apitzsch (2007) har i sin studie undersökt varför elever väljer bort fysik aktivitet samt hur 

läraren i idrott och hälsa aktivt kan arbeta för att motivera till en ökad aktivitetsgrad. Eleverna 

som deltog i studien studerade på högstadiet eller gymnasiet, en ålder där flest antal elever 

slutar vara fysiskt aktiva. Till sin minskade aktivitetsgrad gav eleverna följande anledningar: 

aktiviteten är enformig, man känner sig inte tillräckligt bra i förhållande till andra, andra 

aktiviteter anses roligare samt att det inte i längden varit roligt att utöva aktiviteten ensam. 

Eleverna i studien trycker även på att ett ökat krav på prestation och hög tävlingsinriktning 

bidragit till ett minskat intresse för fysisk aktivitet. (Apitzsch, 2007, s. 7) De aktiviteter som 

ofta får en större roll hos elever i nämnd åldersnivå, och som därmed tar tid från den fysiska 

aktiviteten, är exempelvis TV- och datorspel samt musik (Ibid; Nilsson & Pavlovic, 2005, s. 

24) Anledningarna till varför eleverna inte påbörjar någon typ av fysisk aktivitet sägs vara 

följande: brist på ork, lättja, trötthet. Vilka alla handlar om brist på att ta initiativ. Flickor 

tillägger även att det är jobbigt när andra tittar på dem när de är fysiskt aktiva, att de inte vill 

visa sig svettiga inför andra samt en rädsla för att se för stora eller för smala ut. En annan 

faktor som konstateras är föräldrarnas roll för barnens aktivitetsnivå, eleverna pekar själva på 

att om de blivit uppmuntrade till fysisk aktivitet i ung ålder av sina föräldrar finns det större 

chans för fortsatt fysik aktivitet. De elever som inte haft föräldrar som pushat till fysisk 

aktivitet önskar att de hade haft det. (Apitzsch, 2007, s. 7)  

 

Inre motivation för fysisk aktivitet kan förverkligas genom en önskan att uppnå hälsa, gå ner i 

vikt, få bättre kondition och finare kropp. Här kan individen ha påverkats av kroppsideal som 

eventuellt förekommer i individens vardag (vänner, media etc.), således kan dessa mål 

påverkas av yttre motivationsfaktorer. Andra fördelar med fysisk aktivitet anses vara att man 

sover bättre, återhämtar sig fortare från förkylningar samt sociala faktorer såsom gemenskap. 

(Apitzsch, 2007, s. 8) För att få elever mer fysiskt aktiva är det viktigt att öka utbudet av 

aktiviteter, erbjuda mer ovanliga aktiviteter för på så vis kunna locka nya utövare, informera 

på ett stimulerande vis samt utbilda bra ledare (Ibid, s. 9). 
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2.4 Definition av motivation  

 

Nationalencyklopedin definierar motivation enligt följande: ”psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Motivationsteorier 

förklarar varför vi utför uppgifter överhuvudtaget samt varför vi prioriterar vissa saker 

framför andra. Motivationskällan kommer antingen utifrån eller inifrån individen, i form av 

inre- och yttre motivation (NE, 2013). Det är denna definition vi lutar oss mot när vi använder 

uttrycket motivation.  

 

Jenner (2004) talar om begreppet motivation som tre samverkande faktorer. Den första 

aspekten handlar om drivkraft (inte nödvändigtvis kopplat till drivkraftsteoretikernas 

definition). Denna drivkraft bör ställas i relation med ett eller flera konkreta mål. 

Den andra aspekten handlar om en målsträvan. Det kan beröra yttre mål och belöningar som 

exempelvis, höga betyg, pengar, ”status”, och andra människors uppskattning. Inre mål kan 

vara, glädje, stolthet, känsla av självförverkligande. (s. 42) 

Den tredje aspekten är en växelverkan mellan personens drivkraft och målen, som korrelerar 

med personens självförtroende och om målen uppnås eller inte. Vare sig målen uppnås eller 

inte, så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften. (Ibid) 

2.4.1 Inre motivation 

Inre motivation grundar sig på inre personlighetsfaktorer och är en naturlig motivering som 

ligger till grund för handling eller aktivitet. Den inre motivationen är inget som skapas, utan 

något som upptäcks. En förklaring på inre motivation är att individen tar reda på något för 

eget intresse, utan yttre hot. Som motivator inriktar du innehållet utefter individens intressen, 

denna inre motivation förknippas med djupinlärning det vill säga att individen lär sig för livet 

och inte enbart för stunden. Det kan även vara fördelaktigt att låta individen eller gruppen 

själva ta beslut ibland, detta på grund av att människan har ett inre behov av att själv 

bestämma och känna att situationen är hanterbar. (Granbom, 1998, s. 14) Då individen själv 

bestämmer och har större kontroll över utförandet kommer motivationen inifrån vilket leder 

till ett större engagemang i aktiviteten, för att det är intressant och inte för att någon annan 

säger att utförandet skall genomföras (Spittle & Byrne, 2009). Det har även framkommit att 

individer känner större inre motivation om de stöds och uppmuntras i sina egna initiativ 
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(Granbom, 1998, s. 14). Individen måste helt och fullt känna att hon/han väljer själv vad som 

ska göras och att hon/han har full kontroll över detta. Dock måste uppgiften innebära en viss 

utmaning för att dessa behov ska kunna tillfredsställas. (Ahl, 2004, s. 46-47) Inre motivation 

består av följande tre delar: 

1. För att lära sig och nå kunskap. Individen deltar för att uppleva nöjet av att lära sig och 

förstå något nytt. 

2. För att uppnå något. Det handlar om att individen deltar för nöjet och tillfredställelsen 

av försöken till att uppnå och skapa något. Denna typ omfattar även försök till att 

överträffa sig själv, sålunda ligger fokus inte på själva prestationen utan på 

ansträngningen och försöken till att uppnå något som är bättre än tidigare prestationer.   

3. För att uppleva stimulans. Denna typ av motivation handlar om att deltaga i aktiviteter 

där syftet är att uppnå positiva sinnesupplevelser. (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, 

s. 170-171) 

Deci & Ryan (1985) menar att inre motivation styrs av individens ego, ju större energin till 

någonting specifikt är, desto större blir motivationen (s.5). För läraren i idrott och hälsa är det 

viktigt att försöka uppnå inre motivation för fysisk aktivitet hos sina elever då det visat sig att 

elever med högre inre motivation till större del är mera fysiskt aktiva utanför skolan samt 

bibehåller sin aktivitetsgrad upp i högre ålder. Elever som finner inre motivation för fysisk 

aktivitet tycker det är roligt och meningsfullt med fysisk aktivitet, elever som inte finner inre 

motivation upplever inte denna glädje för fysisk aktivitet. (Rutten, m.fl., 2012, s. 217) 

 

2.4.2 Yttre motivation 

Yttre motivation är sådant som andra människor förser en med såsom belöningar, straff, tvång 

och sociala normer (Ahl, 2004, s. 47). Inlärningen hålls vid liv eftersom individen hoppas på 

belöning eller att uppnå ett mål (Granbom, 1998, s. 16) och deltagande sker bara så länge 

individen ser aktiviteten som ett medel för att uppnå exempelvis ära, berömmelse och priser 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 171). Den yttre motivationen har samkoppling med 

ytinriktningen på inlärningen, yttre påtryckningar leder till mindre inre motivation. Ett 

beteende som styrs av yttre kontroll håller endast i sig så pass länge som den yttre kontrollen 

finns närvarande. (Granbom, 1998, s. 16) Den yttre motivationen kan likaså delas upp i olika 

typer, dessa är:  
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1. Yttre reglering är ofta den typ som det hänvisas till när det skrivs och pratas om yttre 

motivation. Med detta menas beteenden som motiveras och regleras av yttre medel 

såsom exempelvis belöningar. 

2. Den yttre motivation som innebär att individen börjar ta till sig skälen för sina 

handlingar kallas för introjicerad reglering. Dock är handlingarna inte helt självvalda 

av individen då det fortfarande finns yttre tryck eller press om att handla på ett visst 

sätt, detta även om pressen är självpålagd genom exempelvis skuldkänslor.  

3. Identifierad reglering medför att beteendet är självvalt. Individen betraktar beteendet 

som viktigt och väljer att anamma det trots att aktiviteten i sig inte betraktas som 

speciellt trevlig eller positiv.  

4. Integrerad reglering kallas beteendet där aktivitetsvalet är en naturlig och enhetlig del 

av individen i övrigt. (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s 171) 

 

2.4.3 Amotivation 

För att fullt ut kunna förstå mänskliga beteenden måste man även ta hänsyn till amotivation. 

Amotivation kategoriseras varken som inre- eller yttre motivation. Med amotivation menas, 

helt enkelt, att individen saknar motivation överhuvudtaget. (Vallerand & Bissonnette, 1992) 

Man kan jämföra amotivation med begreppet inlärd hjälplöshet, detta på grund av att 

individen känner känslor av inkompetens och avsaknad av kontroll (Vallerand & Bissonnette, 

1992; Hassmén, Hassmén & Palte, 2003, s. 170). Amotivation utmärks av brist på intention 

med aktiviteten, därmed uppvisar individen avsaknad av motivation (Hassmén, Hassmén & 

Plate, 2003, s. 170). Även denna typ av motivation kan delas upp i olika typer, dessa är 

följande: 

1. Amotivation blir en följd av individens upplevelse av brist på kapacitet och förmåga. 

Denna definition är den vanligaste. 

2. Amotivation som resultat av att individen inte tror på den använda strategin för att nå 

målet.  

3. Amotivation på grund av att individen inte orkar engagera sig då denna anser att 

uppgiften är alltför krävande.  

4.  Amotivation som relaterar till känslor av hjälplöshet och brist av upplevd kontroll. 

(Ibid, s. 172) 
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2.5 Definition av fysisk aktivitet 

Det finns en rad olika definitioner av fysisk aktivitet, begreppet är komplext och kan vara 

svårt att förstå. Vi har därför valt att utgå från SBUs (Kunskapscentrum för hälso- och 

sjukvården) definition om fysisk aktivitet för att på så vis konkretisera begreppet. Studien 

kommer sedan att utgå från denna definition vad gäller fysisk aktivitet.  

 

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

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet 

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

kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv.” (SBU, 2007, s 16)  

För vuxna rekommenderas minst 30 minuter fysisk aktivitet/ dag. Aktiviteten kan delas upp i 

olika perioder under dagen, exempelvis i intervaller om 10 minuter. (Svenska 

läkaresällskapet, 2011) 

 

2.6 Definition av hälsa 
Hälsa är ett brett begrepp som refererar till en mängd olika aspekter i livet och är inte någon 

enkel och tillförlitligt mätbar variabel. Begreppet fysisk hälsa involverar hälsorelaterad 

livskvalitet där upplevt välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår. 

(Statens folkhälsoinstitut, 2013) 

En av orsakerna till att livskvalitetsmätningar har blivit allt vanligare är att WHO:s definition 

har breddat hälsobegreppet och refererar inte längre bara till frånvaro av sjukdom. Dagens 

sjukdomar och ohälsa kan ha negativa konsekvenser för en persons livssituation, till exempel 

nedsatt arbetsförmåga och minskade sociala kontakter. (Ibid) 

 

3. Tidigare forskning 

 
Utifrån egna erfarenheter så tror vi att en ökad grad av inflytande korrelerar med en ökad 

motivation. Därmed är elevinflytande av intresse för studien. Arbetsmiljön, och den 

omgivning elever och lärare befinner sig i, blir av intresse för studien då vi personligen anser 

att en högre trivselgrad korrelerar med graden av motivation.  
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3.1 Elevinflytande  
På många skolor syftar arbetet med elevinflytande till att skapa goda, demokratiska och 

ansvarsfulla medborgare. Skolorna poängterar att eleverna lär för livet och att ett av skolans 

absolut viktigaste uppdrag således är att lära eleverna betydelsen av inflytande, för att trygga 

demokratin i framtiden. (Danell m.fl, 1999, s. 8)  

Majoriteten av de lärare som ställer sig bakom tesen att elevinflytande främjar lärandet 

trycker på att inflytande är lustfyllt och en nödvändig del i lärandeprocessen. Genom att ge 

eleverna inflytande över sitt eget lärande ökar glädjen och lusten att studera, elevinflytande 

blir därmed en faktor som kan ”starta elevens egen inre motor” (Ibid, s.13) 

Danell m.fl (1999) rapporterar att många lärare ser en koppling mellan inflytande och ansvar. 

Ökar elevinflytandet, och därmed glädjen och lusten att lära, kommer vi även kunna urskilja 

ett ökat eget ansvar. (Ibid) 

 

Elevinflytande är ett relativt välanvänt ord, som dessvärre ändå anses otydligt och obestämt. 

Dock är ordet elevinflytande ofta förknippat med något positivt, den vanligaste innebörden är 

att det för något gott med sig. (Skolverket, 1999, s. 5) I en intervjustudie som Skolverket 

genomförde framkom det att eleverna ser ökat elevinflytande som en chans till att öka lusten 

till att vara med på lektionerna, med ökat elevinflytande skulle skolkningen minska. (Ibid, s. 

10) Det finns inget recept på hur arbetet mot ett ökat elevinflytande bör ske, men de elever 

som har ett stort inflytande verkar ha följande gemensamt; de möter sig själva, sin egen 

förmåga och sin styrka. Från pedagogens sida är mötet med eleven viktigt för att öka 

elevinflytandet, likaså är samtalet med eleverna samt att reflektera efteråt av stor vikt. (Ibid, s. 

114)   

 

3.2 Arbetsmiljön 

För att kvalitén i mötet mellan elev och läraren i idrott och hälsa ska bli bra är det av stor vikt 

att de fysiska förutsättningarna i form av lokaler och klimatfaktorer är tillämpade för fysisk 

aktivitet (Lärarnas riksförbund, 2010, s. 19). Nedan går att läsa om hur lokalen bör vara 

utrustad för att skapa möjligheter till bra fysiska förutsättningar som påverkar mötet mellan 

lärare och elev, och där igenom kan ha inverkan på elevens upplevelse av fysisk aktivitet.  
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Enligt arbetsmiljölagen (AML) 2kap 3§ ska arbetslokalen ”vara så utformad och inredd att 

den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt”. För idrottshallen medför detta följande krav: 

• Golvarean bör vara minst 18x24 meter för årskurs F-5 och för högstadiet samt 

gymnasiet gäller måtten 23x43meter.	  

• Det bör finnas extra lokaler för t.ex. styrketräning, specialgymnastik och dans. 	  

• Teorisal ska finnas i nära anslutning till idrottshallen. 	  

Lokalens yta ska inte vara mindre än 8-10 kvadratmeter per elev. Detta då det medför en stor 

skaderisk för eleverna att befinna sig i en lokal med mindre utrymme för varje elev.  

Motiveringen till varför det behövs extra lokaler för till exempel styrketräning lyder att 

läroplanen ställer krav på läraren att individualisera undervisningen, och för att kunna 

tillgodose detta till elever som är i behov av rehabilitering är ett styrkerum nästintill 

nödvändigt. (Ibid, s. 20) 

 

Ser man till skolans utomhusmiljö är den viktig för att motivera eleverna till ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet. Rutten m.fl. (2012) menar att utomhusresurser på skolgården 

bidrar till att eleverna är mera fysiskt aktiva under rasterna och därför blir redskap som 

främjar fysisk aktivitet viktigt. Fler redskap leder till flera möjligheter till fysisk aktivitet, 

vilket kan stimulera rörelse hos eleverna. (s. 219) Den fysiska miljön i skolan kan bidra till 

ökad inre motivation och vilja till självständigt arbete med fysisk aktivitet. Därför är det 

viktigt att skolor satsar på miljön genom till exempel utökning av sportfält och sportredskap. 

En mängd olika typer av material leder till ett stort utbud av aktiviteter för eleverna, vilket i 

sin tur hjälper läraren i sitt arbete med att arbeta för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

Därmed ligger arbetet med att skapa ett livslångt intresse inte enbart hos läraren i idrott och 

hälsa, skolledningen behöver även inse sin roll i denna punkt bland annat genom att bidra med 

pengar till material. (Ibid, s. 227) 

 

3.3 Övriga faktorer som påverkar motivationen  

Följande stycke är faktorer som påverkar motivationen för fysisk aktivitet, men som vi valt att 

inte ha med i enkätundersökningen och därför heller inte kan besvara i diskussionen. Dock är 

vi medvetna om deras påverkan.  
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En viktig faktor som påverkar hur motiverade eleverna blir för fysisk aktivet är om de 

upplever aktiviteten som intressant eller ej. Med intresse kommer också motivation. Det har 

visat sig att killar och tjejer i årskurs 9 till stor del är intresserade av samma aktiviteter, 

nämligen bollspel och racketspel. Dock skiljer sig deras intresse efter dessa två. Tjejerna 

föredrar sedan mera dans/aerobics medan killarna föredrar bollekar och skidor. (Larsson m.fl., 

2005, s.7) När lärare frågas om vad målet med ämnet är blir svaren att eleverna ska tycka 

idrott är roligt samt att skapa ett livslångt intresse (Ibid, s. 15). Ofta pratas det om att killar 

faktiskt är bättre på idrott än vad tjejer är. Det som glöms bort är att killar, till större grad än 

tjejer, får chansen att vara bättre på grund av lektionsinnehållet (Ibid, s 11). Killar uppger 

också, i större grad än vad tjejer gör, att de känner sig bra på aktiviteten samt att de tycker att 

ämnet är roligt. (Ibid, s. 5) I och med ovanstående kan vi fundera på huruvida sam- eller 

särundervisning skall bedrivas.  

 

Shen m.fl, (2010) undersökte huruvida det sociala samspelet mellan lärare och elev påverkar 

elevens motivation till ämnet idrott och hälsa. Slutsatsen var att ett reducerat socialt stöd 

(autonomy support, competence support & relatedness support) från idrottsläraren korrelerar 

med ökad amotivation bland högstadieelever i ämnet idrott och hälsa (s. 428). Elever som 

kände sig ignorerade av idrottsläraren var mer benägna att tvivla på sin kapacitet och 

ifrågasätta vikten av sitt deltagande i ämnet (Ibid, s. 427).  

Shen m.fl (2010) betonar att amotivation är ett komplext fenomen som är associerat med ett 

brett socialt sammanhang i vilket eleven befinner sig.  

Lärare, föräldrar och kamrater är viktiga i det sociala spelet, och kan således påverka elevens 

kognitiva och psykologiska utveckling. Det är viktigt att lärare i idrott och hälsa identifierar 

orsakerna som kan leda till och påverka amotivation. Att etablera ett positivt klimat mellan 

lärare och elev kan minska amotivation bland eleverna. (Ibid, s. 428) 

4. Teoretiska perspektiv 

Studien kommer i huvudsak att utgå från Daceys motivationsteorier med stöd av Apitzisch 

teorier om graden av fysisk aktivitet. Vi kommer att analysera data från enkäter med 

deduktiva metoder och abduktiva slutledningar. Begreppet teoretiska perspektiv kan förenklas 

med meningar som ”Speciella glasögon att se omvärlden på” eller ”Redskap att ordna fakta 

på”.  
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Vi har valt Daceys motivationsteorier (redovisas i bakgrunden under punkt 2.2) som 

utgångspunkt eftersom vi anser att hennes forskning är direkt applicerbar på undervisningen i 

idrott och hälsa. Specifikt de fem motivationsstrategier som kan hjälpa individen att hitta sin 

egen väg till fysisk aktivitet, mot ett hälsosammare liv. Dessa överensstämmer med vissa 

delar i läroplanerna Lgr-80 och Lpo-94 (citat återfinns i inledningen). Framförallt är fråga 12 

(se bilaga 2) i enkäten uppbyggd utifrån Daceys motivationsstrategier, på så vis kan vi 

besvara huruvida populationen anser att Daceys motivationsstrategier hade påverkat deras 

aktivitetsgrad i dagsläget. 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka av Daceys motivationsstrategier som, enligt före detta elever, bör 

användas för att motivera elever inom ämnet idrott och hälsa till fortsatt fysisk aktivitet samt 

vilken motivationspåverkan läraren i ämnet idrott och hälsa upplevs ha haft på populationen. 

Frågeställningarna som använts för att besvara syftet är följande: 

1. Vilka motivationsstrategier anser före detta elever att läraren i idrott och hälsa skulle 

använt för att motivera de till fortsatt intresse för fysisk aktivitet? 

2. Vilken påverkan upplever dem före detta eleverna att läraren i idrott och hälsa har haft 

på deras fysiska aktivitetsgrad idag? 

 

6. Metod 
6.1 Metodval 
Datainsamlingen skedde genom en enkätundersökning som besvarades av 111 studenter på 

Newton Yrkeshögskola (NY) i Stockholm, 60 killar och 51 tjejer. Totalt studerar ca 200 

elever på NY.  

Studien har enkät som metod på grund av att denna metod anses bäst lämpad då sambandet 

mellan det som är av intresse för studien och fakta såsom kön, ålder och tidigare utbildningar 

undersöks (Johansson & Svedner, 2006, s. 31). I detta fall beträffande sambandet mellan hur 

lärare i idrott och hälsa har motiverat till livslångt intresse för ämnet gentemot kön och 

tidigare utbildning.  

 

Ett alternativ hade varit att istället använda metoden intervjuer och då djupintervjuer med 

kvalitativ analys. För oss övervägde vinsten med enkätmetoder eftersom studien är ute efter 

en överblick över hur en större andel elever på Newton Yrkeshögskola (NY) upplevt hur 
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motivationsteorier för fortsatt intresse inom fysisk aktivitet användes under deras 

grundskoleutbildning. Genom enkäterna kan vi säga mera om hela NY, än om ett fåtal elever.  

 

När en enkät konstruerats är det viktigt att vara medveten om de svagheter som finns och de 

problem som ofta stöts på med enkätundersökningar. Dessa är bland andra: ofullständigt 

analyserad problemställning, brister i frågekonstruktionen, ogenomtänkt enkätadministration 

samt brister i databearbetningen. (Johansson & Svedner, 2006, s. 30) De åtgärder vi gjort för 

att undvika dessa fallgropar har vi förklarat i punkterna nedan.  

 

6.2 Procedur 
Eftersom undersökningen var beroende av studerande på högskolenivå togs kontakt med en 

administrativt arbetande anställd på skolan, för att på så vis kunna komma i kontakt med de 

studerande. Till varje enkät medföljde ett missivbrev där studiens syfte fanns beskrivet, 

författarnas kontaktinformation samt information att medverkan i studien var anonym. 

Enkäterna delades ut av författarna till studien vid två olika tillfällen då det bedrevs 

salsföreläsningar. Enkäterna delades ut och fylldes i under förmiddagen, det första passet ägde 

rum mellan klockan 08.30- 10.30 och det anda passet ägde rum mellan klockan 10.30- 12.30.  

Vi, som författare, var på plats i salen cirka 20 minuter innan lektionsslut då enkäten fylldes i, 

på så sätt kunde vi svara på eventuella frågor. Detta resulterade i att 111 enkäter samlades in. 

För att få reda på hur vårt arbete kring enkäten sett ut hänvisar vi till punkterna nedan.  

 

 

6.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna som gjorts i studien är att samtliga deltagande måste ha gått grundskolan 

med den svenska kursplanen för idrott och hälsa, samt att frågorna gäller ett genomsnitt av 

deras upplevelse från grundskolan (år 1-9).  

 

6.4 Urval 
Datainsamling sker via enkät med mål att kunna uttala sig om hela populationen, men för att 

kunna göra ett sådant uttalande måste det finnas, i statistisk mening, ett representativt urval. 

Med detta menas att var och en av de utvalda till studien motsvarar eller representerar den del 

av befolkningen på ett sådant sätt att de är en miniatyr av populationen; de ska representera 

alla andra. (Trost, 2012, s. 29) 16 



 
 

  

 

Fallstudien har till syfte att undersöka huruvida högskolestuderande på NY är fysiskt aktiva 

eller inte, samt till vilken grad läraren i idrott och hälsa har bidragit med motivation för en 

ökad aktivitetsnivå. Undersökningen studerar även vilka av Daceys motivationsstrategier som 

eventuellt skulle stimulera till en ökad grad av fysisk aktivitet. Valet gjordes att genomföra en 

fallstudie på NY eftersom att en av författarna har kontakter där, vilket underlättade kontakten 

med skolan samt lokaliseringen av studenter, därmed har ett bekvämlighetsurval utförts. 

Samtidigt blev studien inte tidskrävande på denna punkt då endast ett ställe behövde besökas 

och resvägen dit var effektiv.  

 

Inga interna bortfall förekom i undersökningen. Huruvida externa bortfall förekom 

undersöktes inte då detta inte påverkade studien. Dock kan vi säga att en del av det externa 

bortfall som eventuellt skedde kan berott på det faktum att samtliga elever på NY möjligtvis 

inte gått grundskolan med den svenska kursplanen för idrott och hälsa.  

 

 

6.5 Utformning av enkät 
För att öka reliabiliteten i undersökningen valde författarna till studien att utgå från en tidigare 

beprövad och validerad enkät. Optimalt hade varit om en så kallad peer review:ad studie med 

enkät som metod hittats, men då detta inte uppnåddes valde författarna att utgå från en 

studentuppsats på avancerad nivå. Detta val gjordes eftersom författarna ansåg det bättre att 

utgå från den enkäten än att konstruera en helt ny. Studien som enkäten kommer ifrån heter 

Motivation till aktivt deltagande i idrott och hälsa, skriven av Persson och Persson, 2010. Den 

studien var riktad mot elever i högstadiet. Enkäten justerades därför för att passa vår studies 

population, samt lades några egna frågor till för att helt kunna besvara frågeställningarna. Se 

bilaga 2 för enkäten.   

 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Studien ökar i reproducerbarhet på grund av dess specifika enkät, vilken gör det enkelt för 

läsare och andra som eventuellt vill utföra liknande studier med samma syfte. Svårigheterna 

med att få studien helt reproducerbar ligger i att samma skola, område och klasser måste 

medverka. Trost (2012) menar att den undersökta populationen måste vara på samma 
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humör, situationen ska se lika ut etc. för att öka reliabiliteten. Mätningen skall kunna 

genomföras vid ett annat tillfälle på samma tidpunkt och ge samma resultat som tidigare 

mätning. (s. 61) På grund av detta kan det vara en fördel att använda gamla enkätfrågor. God 

forskning bygger ofta på att använda redan prövade metoder. En annan fördel med att 

använda redan testade frågeformulär är att det då går att jämföra sina egna resultat med 

tidigare underökning. (Johansson & Svedner, 2006, s. 32) 

Eftersom den valda metoden bygger på tidigare forskning och beprövad enkät stärker det 

validiteten. Enkäten som denna studie grundar sig i är egenproducerad av Persson och Persson 

i deras examensarbete på avancerad nivå, det tillsammans med att egna frågor lades till i den 

beprövade enkäten leder till att studiens validitet kan ifrågasättas. 

6.7 Etiska överväganden 

Vi har förhållit oss till vetenskapsrådets etiska riktlinjer enligt följande. Populationen fick 

information om studiens syfte i det bifogade missivbrevet4, där framgår även att deltagande 

sker anonymt. Då samtliga i populationen är över 15 år finns inget krav på målsmans 

intygande och underskrift. Enkäterna kasserades när studien avslutats.  

 

6.8 Pilotstudie 
Innan studien påbörjades så genomfördes en pilotstudie på Gymnastik- och idrottshögskolan 

(GIH). Detta gjordes för att kunna identifiera eventuella brister i enkäten. Totalt deltog sex 

lärarstudenter från GIH i pilotstudien. De brister och oklarheter som framkom i pilotstudien 

var följande: 

• Ordval, ändra vissa ord för att göra enkäten mera begriplig.	  

• Skriva ut vilken ålder som populationen ska tänka tillbaka till när de besvarar enkäten, 

i detta fall till grundskolan (årskurs 1-9).	  

• Skriva ut att samtligas deltagande i undersökningen är anonyma.	  

• Testpersonerna uttryckte också att fråga 7:s (bilaga 2) svarsalternativ borde byta 

ordning, så att 1 blev inte alls och 6 är uteslutande. Detta för att göra enkäten mer 

konsekvent. 	  

 

Av de fyra ovanstående punkterna ändrade vi enligt de tre första. Sista punkten behölls då vi 

anser att det blir konsekvent att inte ändra. Detta på grund av att skalan alltid då går från 
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negativt till positivt. I fråga sju blir uteslutande ett negativt svar och svarsalternativet inte alls 

blir positivt laddat. 

 

6.9 Resultatredovisning 
När enkäterna var insamlade sammanställdes data med hjälp av STATISTICA (StatSoft Inc, 

version 11, 2012. Tulsa, OK, USA). Den analysmetod som användes för att se eventuella 

skillnader var Mann Whitney U-test, då det är ett icke-parametriskt test där man har 

oberoende observationer, där variabeln inte är normalfördelad och då stickprovsstorlekarna är 

små (Ejlertsson, 2003, s. 200). Analysmetoden valdes i samråd med Örjan Ekblom 

(högskolelektor på GIH och med dr i fysiologi). Testfunktionen beräknar sannolikheten för att 

få det erhållna utfallet eller extremare under förutsättning att nollhypotesen är sann. Denna 

sannolikhet benämns P-värde, där P kommer från engelskans probability (sannolikhet) (Ibid, 

s.134) När P-värdet är < 0,05 anses det vara signifikant. Vi kommer även redovisa och 

diskutera tendenser (p-värde mellan 0,10 – 0,05) på grund av att arbetet är utfört på kort tid 

med en begränsad population.  

  

 

7. Resultat  

Resultaten diskuteras utifrån aktivitetsgrad (Hög- Låg), kön och ålder (Yngre- Äldre). 

Grupperingarna återkommer genom hela resultatdelen. Uppdelning har gjorts för att göra 

resultatredovisningen mera överskådlig och förståelig. De resultat som är redovisade har valts 

utifrån att de har mest intressant resultat eller berör läraren i idrott och hälsas roll. Med 

intressant resultat menar vi att resultaten visar signifikans, tendens till signifikans eller är 

närmast signifikans. De resultat som inte är redovisade här finns bifogade i bilaga 3- 5. Allt 

redovisas enligt medianvärdet, förutom figur 1- 2 där resultaten presenteras i procent.  
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7.1 Orsak till aktivitetsgrad 
 

Nedan visas den procentuella fördelningen av orsaker till aktivitet (Figur 1), och orsaker till 

inaktivitet (figur 2) hos populationen. 

 
Figur 1: Orsak till aktivitet visat i procent. N= 95 

 

Figur 1 visar orsaker till aktivitet hos de som är fysiskt aktiva, alltså de som markerat att de är 

fysiskt aktiva en- två gånger/vecka, tre- fyra gånger/vecka, fem- sex gånger/vecka eller sju- 

fler. Kondition syftar till att förbättra eller bibehålla sin nuvarande kondition. De som 

kryssade i Vikt är aktiva för att bibehålla eller minska sin vikt. De som svarat Övrigt har 

mestadels uttryckt att de vill öka sin muskelmassa.  
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Figur 2: Orsak till inaktivitet visat i procent. N= 16 

 

Figur 2 visar orsaker till inaktivitet, alltså de som markerat att de aldrig är fysiskt aktiva. 

Brist på Motivation visade sig vara den största orsaken till inaktivitet. Därefter följer brist på 

Tid. I kolumnen Övrigt förekom familjesituationer som anledning till inaktivitet. Även Dålig 

självbild förekom i resultatet.  

 

7.2 Motivatorer till nuvarande aktivitetsgrad 
De motivatorer som redovisas är vänner, föräldrar samt idrottslärare. Dessa har valts då de 

två första, vänner och föräldrar, visade störst tendens till ett signifikant resultat. De 

motivatorer som inte analyseras här är partner, tränare och jag själv. Föräldrar finns endast 

redovisat för åldersgrupperingen, medan vänner finns redovisat för de andra två 

grupperingarna. Idrottslärarens påverkan till motivation är redovisad eftersom det är den 

motivator som undersökningen till största del är intresserad utav. Resultatet är analyserat 

utifrån 3 kategorier, kön (kille – tjej), ålder (yngre – äldre) samt aktivitetsgrad (högaktiv – 

lågaktiv). Till skillnad från figur 1 och figur 2 har vi nu betraktat de som svarat att de är 

fysiskt aktiva en- två gånger/vecka som lågaktiva, då FHIs riktlinjer vad gäller 

rekommenderad fysisk aktivitet långt ifrån uppnås. Den yngre åldersgruppen är mellan 18- 25 

år gamla, medan den äldre innefattar de som är över 25 år.  
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Vad gäller den högaktiva (N= 60) respektive lågaktiva (N= 51) gruppen går ingen skillnad att 

utläsa i huruvida läraren i idrott och hälsa påverkat till deras nuvarande aktivitetsgrad (P= 

0,0835).  Skillnaden mellan nämnd gruppering vad gäller vänners påverkan visar att vänner 

till större grad motiverat gruppen högaktiva än vad de lågaktiva uppfattar att de gör (P= 

0,0377).  

   Inte heller i gruppen tjejer (N= 51) eller killar (N= 60) påvisas någon skillnad i hur de 

upplevde att läraren i idrott och hälsa påverkat deras nuvarande aktivitetsgrad (P= 0,798). 

Däremot upplevde killar, till större grad än tjejer, att vänner bidrar till deras nuvarande fysiska 

aktivitetsgrad. Resultatet visar en tendens till att vara signifikant (P= 0,056).  

   Resultatet visar ingen skillnad mellan den äldre- (N= 56) och yngre (N= 55) åldersgruppen i 

hur de upplevde att läraren i idrott och hälsa påverkat deras nuvarande aktivitetsgrad (0, 278). 

Däremot visar resultatet att den yngre åldersgruppen till större grad upplever att föräldrar har 

påverkat till deras nuvarande aktivitetsgrad (P= 0,0001).  

 

 

7.3 Elevinflytande 
Vad gäller elevinflytande, och upplevelsen av dess förekomst under populationens tid i 

skolan, kan ingen skillnad utläsas mellan högaktiva och lågaktiva (P= 0,179). 

  Resultatet visar även på att det inte är någon skillnad mellan hur könen upplevde att det 

förekom elevinflytande under deras skoltid (P= 0,179). Däremot upplevde den yngre 

åldersgruppen, till större grad än den äldre, att det förekom elevinflytande under 

lektionstillfällena (P= 0,019).  

   Gemensamt för samtliga grupperingar är att medianvärdet för upplevelsen av elevinflytande 

uppskattas till 4, med undantaget för grupperingen äldre, där uppskattades medianvärdet till 

3.  

 

7.4 Arbetsmiljön 
Nedan finns redovisat hur redskapens påverkan, ute- och närmiljöns påverkan samt 

användningen av ute- och närmiljön har bidragit till de olika grupperingarnas aktivitetsnivå 

under lektionstid.  

  Resultatet visar att det inte är någon skillnad mellan de högaktiva och de lågaktiva 

beträffande upplevelsen av hur de befintliga redskapen har bidragit till deras aktivitetsgrad på 

lektionstillfället (P= 0,246). Vi kan också utläsa att det inte var någon skillnad mellan hur de 
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två grupperna upplever att skolans ute- och närmiljö påverkade deras aktivitetsgrad (P= 

0,442). En tendens till skillnad mellan hur de två grupperna upplevde att skolans ute- och 

närmiljö nyttjades i undervisningen kan utläsas i resultatet (P= 0,0856). De högaktiva 

upplevde att ute- och närmiljön nyttjades mer frekvent än vad de lågaktiva upplevde. 

  Resultatet visar att det inte var någon skillnad mellan könen vad gäller hur de uppfattar att 

redskapen på skolan bidrog till deras aktivitetsgrad (P= 0,246). Resultatet visar också på att 

det inte var någon skillnad mellan könen vad gäller hur de upplevde att skolans ute- och 

närmiljö påverkade deras aktivitetsgrad där och då (P= 0,441). En tendens till ett signifikant 

resultat kan tydas mellan könen vad gäller hur ofta de upplever att ute- och närmiljön 

nyttjades i undervisningen. Killarna ansåg att den användes mer frekvent (P= 0,086). 

   Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad i huruvida de olika åldersgrupperna 

upplevde att redskapen i idrottshallen bidrog till deras aktivitetsgrad (P= 0,619), inte heller i 

hur de upplevde att skolans ute- och närmiljö påverkade till att öka deras aktivitetsgrad (P= 

0,539), eller i hur de upplevde hur ofta skolans ute- och närmiljö nyttjades under 

lektionstillfällena (P= 0,325). 

 

7.5 Motivationsstrategier 
De motivationsstrategier som finns redovisade nedan är följande: Positiva effekter med fysisk 

aktiviteten en känsla av ”där och då”, personlig coachning samt ökat elevinflytande. Den 

motivationsstrategi som inte finns redovisad i figuren ovan är Aktivt arbeta med att förbättra 

din självbild, det valet gjorde vi eftersom svaren där inte visade något intressant resultat.   

   Resultatet visar ingen skillnad vad gäller hur högaktiva respektive lågaktiva upplevde att en 

ökad förmedling av de positiva aspekter som fysisk aktivitet för med sig skulle ökat deras 

aktiva deltagande och intresse under lektionerna i idrott och hälsa (P= 0,843). Däremot 

uppskattades en signifikant skillnad mellan grupperna i huruvida en ökad känsla av ”där och 

då” skulle ökat deras intresse för fysisk aktivitet, de högaktiva upplever att detta skulle hjälp 

till att bidra till det (P= 0,026). 

   Resultatet visar ett signifikant resultat där killar, till en större grad än tjejer, upplever att en 

ökad grad av personlig coachning skulle ökat deras intresse och motivation till aktivt 

deltagande under lektionerna (P= 0, 012). Ett signifikant värde inom denna gruppering 

uppskattades också vad gäller huruvida ökat elevinflytande under lektionerna skulle ökat 

deras intresse för fysisk aktivitet. Killarna ansåg, till högre grad än tjejerna, att ett ökat 

elevinflytande skulle bidra till ökat intresse och motivation till att deltaga under lektionerna 

(P= 0,044). 
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  De olika åldersgrupperna upplever inte att en ökad grad av personlig coachning under 

lektionstillfällena skulle ökat deras motivation och intresse (P= 0,798), inte heller går det att 

utläsa någon skillnad i hur en ökad känsla av ”där och då”, applicerad av läraren i idrott och 

hälsa, under lektionstillfällena skulle bidragit till att öka åldersgruppernas intresse och 

motivation (P= 0,238). 

  

8. Analys & Diskussion 

 

Studien syftade till att undersöka vilka av Daceys motivationsstrategier som populationen 

ansett bör användas för att motivera elever inom ämnet idrott och hälsa till fortsatt fysisk 

aktivitet, samt vilken motivationspåverkan läraren i ämnet idrott och hälsa har haft på 

populationen. Vi har specificerat syftet genom följande frågeställningar; vilka 

motivationsstrategier anser före detta elever att läraren i idrott och hälsa skulle använt för att 

motivera de till fortsatt intresse för fysisk aktivitet? Samt, vilken påverkan upplever dem före 

detta eleverna att läraren i idrott och hälsa har haft på deras fysiska aktivitetsgrad idag? 

 

Vi vill inleda diskussionen med att lyfta fram de potentiella problemområden som möjligtvis 

kan påverka studiens resultat. En faktor är att populationen troligtvis har stött på flera olika 

lärare under sin tid i grundskolan som möjligtvis använt sig av olika pedagogiska 

utlärningsmetoder, och som således kan ha påverkat populationens sammanfattande intryck 

av ämnet. En lärare med ett specifikt arbetssätt som populationen stött på, hypotetiskt under 

en kortare tid, kan ha påverkat till att dominera helhetsintrycket då populationen besvarade 

studiens enkät. På så vis ligger fokus på ”fel” lärare under undersökningen. Övriga faktorer 

som kan ha påverkat populationens svar är det faktum att vissa svårigheter med att komma 

ihåg sin grundskoletid kan ha förekommit, populationen kan ha missuppfattat frågor samt att 

det kan vara svårt att mäta upplevelse.   
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8.1 Vilka motivationsstrategier anser före detta elever att läraren i 

idrott och hälsa skulle använt för att motivera de till fortsatt intresse 

för fysisk aktivitet? 

 
Studiens resultat visar på att de av Daceys motivationsstrategier som hade varit mest önskade 

av populationen att arbeta med under lektionerna i idrott och hälsa är elevinflytande, känslan 

av ”där och då” samt personlig coachning. Elevinflytande lyfts fram av killarna i studien samt 

av den yngre gruppen, ökad känsla av ”där och då” känns viktig för den högaktiva gruppen 

och en ökning av personlig coachning anser killarna skulle ha motiverat dem mera.  

 

Den punkt bland Daceys motivationsstrategier som hon benämner ”Självständig och stöttande 

miljö” överensstämmer med vår syn på elevinflytande. Dacey (2009, s 6) menar att det är 

viktigt att skapa en miljö där eleven har inflytande och själv kan bestämma över olika 

aspekter av undervisningen, såsom musikval, uppvärmning och miljön (utomhus eller 

inomhus). De deltagande killarna i studien menar att högre grad av elevinflytande hade varit 

fördelaktigt för att öka deras motivation och intresse för livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

En faktisk möjlighet till dessa resultat är att killar inte har lika mycket elevinflytande under 

lektionerna som tjejerna har, då tjejerna verkar nöjda med andelen elevinflytande de fick 

under sin tid i grundskolan. Det kan också vara ett tecken på att killarna inte föredrog lärarens 

typ av pedagogik och att det sociala samspelet mellan lärare – elev upplevdes som bristfälligt. 

Apitzsch (2007) rapport om att ett ökat krav på prestation och en hög grad av 

tävlingsinriktning bidrar till amotivation bland elever kan möjligen samspela med efterfrågan 

för elevinflytande, i hopp om att dessa faktorer till amotivation skall raseras om eleverna får 

en högre grad av inflytande vad gäller lektionsupplägg och pedagogiska tillvägagångssätt.  

Shen, m.fl. (2010) hävdar att ett reducerat socialt stöd från läraren kan korrelera med ökad 

amotivation bland högstadieelever i ämnet idrott och hälsa. En hypotes till killarnas 

efterfrågan av elevinflytande för att öka deras motivation och intresse under lektionerna kan 

vara att de kände sig ignorerade av läraren. Shen m.fl (2010) hävdar att dessa elever var mer 

benägna att tvivla på sin egen kapacitet och ifrågasätta vikten av sitt deltagande i ämnet. Detta 

kan i sin tur ses som anledningen till varför killarna i studien upplever att en större grad av 

personlig coachning skulle ökat deras intresse och motivation. Dacey (2009) beskriver 

personlig coachning som ”Diskutera vad som är av betydelse”, vilket för henne innebär att 

läraren skall hjälpa individen med att uppnå sina personliga mål. Diskussionen kring huruvida 

25 



 
 

  

killarna faktiskt får mindre uppmärksamhet eller om killar kräver mera än tjejer får här 

betydelse. Vi kan bara, enligt resultaten, anta att killarna upplevt att de fått mindre 

uppmärksamhet i form av elevinflytande och personlig coachning då de önskat ett större 

utbud av detta. Dock har vi en syn på att killar i större grad, generellt sett, kräver mera 

uppmärksamhet och då inte varit nöjda med den 50/50 fördelning som möjligen erhållits dem. 

Vi anser att läraren i idrott och hälsa med hjälp av elevinflytande och personlig coachning kan 

skapa inre motivation för fysisk aktivitet hos sina elever. Läraren riktar då lektionsinnehållet 

utefter individens intresse vilket kan bidra till djupinlärning, det vill säga att eleven lär sig för 

livet och har större chans att bibehålla sin aktivitetsgrad även i högre ålder (Granbom, 1998, s. 

14; Rutten, m.fl, 2012).  

 

I resultatet kan uttydas en uppfattning av att en förstärkt känsla av ”där och då” skulle leda till 

ett ökat deltagande och intresse under lektionerna från den högaktiva populationen. Dacey 

(2009) talar om vikten av att göra individen påmind om nuet, att fokusera på det aktuella 

tillfället och den aktuella uppgiften. Att som lärare poängtera vikten av ämnet och det 

specifika man gör just då är fundamentalt för att skapa ett gynnsamt lärandeklimat. Önskan av 

en förstärkt känsla av ”där och då” kan vi tolka som att populationen efterfrågar ett tydligare 

syfte i de aktiviteter som utförs under lektionstid, att ett större fokus ska ligga på 

”kunskapsämnet” idrott och hälsa istället för ”lekämnet” idrott och hälsa. Dock ska det 

poängteras att dessa resultat enbart kommer från den idag högaktiva populationen. Vi tolkar 

detta som att den idag högaktiva populationen även var fysiskt aktiva under sina unga år eller 

idag ser tillbaka på grundskoletiden med ”fysiskt aktiva ögon” och då inser vikten av att 

motivera till livslångt intresse för fysisk aktivitet. En känsla av att vara ”där och då” kan bidra 

till detta, och bidra till att lägga större vikt vid att inse allvaret med att vara fysiskt inaktiv. 

Om läraren i idrott och hälsa kan förmedla detta till sina elever tror vi att flera kan se läraren 

som en motivator till livslångt intresse för fysisk aktivitet.  

 
8.2 Vilken påverkan upplever dem före detta eleverna att läraren i 

idrott och hälsa har haft på deras fysiska aktivitetsgrad idag? 
 

Våra resultat tyder på att läraren i idrott och hälsa inte upplevts ha påverkat elevernas 

motivation till deras nuvarande fysiska aktivitetsgrad. Vi tror, och hoppas, dock att dessa 

resultat inte är helt sanningsenliga beroende på de övriga alternativ som fanns att gradera i 
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enkäten. Där kan motivatorer som föräldrar och vänner väga tyngre än läraren, därför 

prioriterades de höga rankningssiffrorna i enkäten till dem istället för till läraren i idrott och 

hälsa, således faller läraren ner i ordningen. En aspekt som påverkat garderingen av 

motivationspersoner kan vara den miljö som populationen vistats i under sin skoltid, då tänker 

vi specifikt på skolans inne-, ute- och närmiljö. En god miljö kan bidra till ett ökat 

självständigt arbete, och en större lust till fysisk aktivitet, genom en förhöjd inre motivation 

(Rutten m.fl., 2012). Därmed kan den miljö populationen upplevt och vistats i bidra till dess 

sammanfattande intryck av ämnet, vilket kan, på gott och ont, gå ut över idrottsläraren. 

Lärarnas riksförbund (2010) skriver att i en optimal facilitet ska varje elev förfoga över minst 

8-10 kvadratmeter (s. 20). Huruvida populationen i denna studie haft optimala förutsättningar 

vad gäller arbetsmiljön eller inte kan vi endast spekulera kring. En bättre miljö ger bättre 

förutsättningar för läraren att lyckas nå ut med sin undervisning, därför ligger inte ansvaret 

enbart hos läraren i idrott och hälsa för att bidra till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

Skolledningen måste också inse sin roll och bidra med pengar, till exempelvis nytt material 

(Rutten m.fl, 2012, s. 227). Här tror vi att läraren i idrott och hälsa många gånger arbetar i 

motvind, det gäller att kämpa för vad som kan anses som nödvändigheter och utan gensvar 

tappar man, troligtvis, intresset för att fortsätta. Detta kan i sin tur leda till tappat intresse för 

själva ämnet då läraren upplever att lednigen går emot hens arbete med att förbättra elevernas 

förutsättningar, vilket, enligt oss, kan leda till att läraren inte når ut med motivationshöjande 

inställning för fysisk aktivitet till eleverna. Det är ett sätt att tolka och förklara studiens 

resultat på.  

 

8.3 Konklusion  
Slutsatsen är att den undersökta populationen tror att en ökning av följande 

motivationsstrategier, från Dacey, under lektionstillfällena i idrott och hälsa hade ökat 

populationens motivation och intresse för fysisk aktivitet; självständig och stöttande miljö 

(högre grad av elevinflytande), diskutera vad som är av betydelse (ökad personlig coachning) 

samt uppmuntra medvetenhet (ökad känsla av att vara ”där och då”). Dessvärre upplevs inte 

läraren i idrott och hälsa vara en betydande faktor för motivation till fysisk aktivitet ur ett 

livslångt perspektiv.  

 

 

 

27 



 
 

  

8.4 Fortsatt forskning 
Vad gäller vidare forskning hade det varit intressant att fördjupa sig kring varför lärarna i 

idrott och hälsa inte har lyckats påverka eleverna mer till deras nuvarande aktivitetsgrad, samt 

på vilket sätt populationens vänner bidrar med motivation till deras nuvarande fysiska 

aktivitetsgrad.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka vilka av Daceys 

motivationsstrategier som, enligt före detta elever, bör användas för att motivera elever inom 

ämnet idrott och hälsa till fortsatt fysisk aktivitet samt vilken motivationspåverkan läraren i 

ämnet idrott och hälsa upplevs ha haft på populationen. Frågeställningarna som använts för att 

besvara syftet är följande: 

1. Vilka motivationsstrategier uppfattade före detta elever att läraren i idrott och hälsa 

använde för att motivera dem till fortsatt intresse för fysisk aktivitet? 	  

2. Vilken påverkan upplever de före detta eleverna att dessa motivationsstrategier har 

haft på deras fysiska aktivitetsgrad idag?	  

 
Vilka sökord har ni använt? 
Motivationsteorier, motivation, fysisk aktivitet, elevinflytande, Maslow, Dacey, hälsa, idrott 
och hälsa, arbetsmiljö, student influence, physical education, teacher, motivational theories,  
 

 
Var har ni sökt? 
EBSCO, Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
 
Ebsco: Motivational theories 
Google Scholar: Elevinflytande, utemiljö*, innemiljö* 

 
Kommentarer 
Det har varit svårt att hitta peer rewied- artiklar om elevinflytande samt om motivationsteorier 
utöver Dacey.  
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Bilaga 2 

Enkät med missivbrev 
 

 

 

 

        
 

 

 

Missivbrev. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som just nu skriver vårt 

examensarbete. Arbetet behandlar huruvida lärare i idrott och hälsa lyckats bidra till ett 

livslångt intresse för ämnet hos sina tidigare elever. Till detta behöver vi därför er hjälp med 

att besvara en kortare enkät. Din medverkan i studien är anonym. 

 

Har ni frågor om uppsatsen i allmänhet är ni välkomna att kontakta oss på följande 

mailadresser: 

 

Anna Gustafsson: gihxxxx@stud.gih.se 

Anders Johansson: gihxxxx@stud.gih.se 

 

 

Tack för din medverkan! /Anna & Anders 
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Kön: Kille (   )        Tjej (   ) 

 

Ålder: 18-25 (  )  26-33 (  )  34-41 (  )  42→  (  ) 

 

OBS. Frågorna avser din tid i grundskolan (årskurs 1-9).  

 

Fråga 1. Hur många tillfällen i veckan är du fysiskt aktiv i dagsläget? (Fysiskt aktiv = 

Aktivitet som fortlöper i minst 30 minuter och som minst gör dig varm/lätt svettig). 

 

Aldrig ( )   En-två ( )  tre-fyra ( ) fem-sex ( )  sju eller fler ( ) 

 

Svarade du aldrig på ovanstående fråga, gå till fråga 2, annars fortsätt till fråga 3. 

 

Fråga 2. Vad är huvudanledningen till varför du inte är fysisk aktiv idag? (Markera med ett 

kryss inom parentesen).   

 

A. Avsaknad av tid (  )  

B. avsaknad av motivation (  )  

C. dålig självbild (  )  

D. avsaknad av support (  ) 

E. Skuldkänslor gentemot familjemedlemmar och vänner (  ) 

F. Annan anledning 

___________________________________________________________________________

____ 

 

Fråga 3. Vad är huvudanledningen till varför du är fysiskt aktiv idag? (markera med ett kryss 

inom parentesen). 

 

A. Gå ner i vikt/bibehålla din vikt (  ) 

B. Förbättra/bibehålla din kondition (  ) 

C. Förbättra ditt immunförsvar (  ) 

D. Sociala faktorer (  ) 

E. Personliga mål (  ) 
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F. Annan anledning 

___________________________________________________________________________

____ 

 

 

Fråga 4. Till vilken grad upplever du att följande tänkbara personer har motiverat dig till din 

nuvarande aktivitetsgrad? (Ringa in ditt svar. 1 = Minst, 6 = Mest). 

 

 

A. Partner  1  2  3  4  5  6 

 

B. Idrottslärare   1  2  3  4  5  6 

 

C. Tränare  1  2  3  4  5  6 

 

D. Föräldrar   1  2  3  4  5  6 

 

E Vänner   1  2  3  4  5  6 

 

F. Jag själv   1  2  3  4  5  6 

 

 

Fråga 5. Hur ofta anser du att du deltog (ombytt med aktivt deltagande) I 

idrottsundervisningen? (Ringa in ditt svar. 1 = Aldrig, 6 = Alltid) 

1  2  3  4  5  6 

 

Fråga 6. Till vilken grad upplevde du att det fanns elevinflytande under 

idrottsundervisningen? (Ringa in ditt svar. 1 = Aldrig, 6 = Alltid) 

1  2  3  4  5  6 

 

Fråga 7. Till vilken grad påverkade innehållet på lektionerna din aktivitetsgrad? (Ringa in ditt 

svar. 1 = Uteslutande, 6 = Inte alls) 

1  2  3  4  5  6 
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Fråga 8. Hur upplever du att innehållet på lektionerna har påverkat din aktivitetsgrad idag? 

(Ringa in ditt svar. 1 = Inte alls, 6 = Uteslutande)  

1  2  3  4  5  6 

 

Fråga 9. Till vilken grad upplevde du att idrottshallen, med de redskap som fanns där, bidrog 

till din aktivitetsnivå? (Ringa in ditt svar. 1 = Inte alls, 6 = Uteslutande) 

1  2  3  4  5  6 

 

Fråga 10. Till vilken grad upplevde du att skolans ute- och närmiljö bidrog till din 

aktivitetsnivå? (Ringa in ditt svar. 1 = Inte alls, 6 = Uteslutande) 

1  2  3  4  5  6 

 

Fråga 11. Hur ofta nyttjades skolans ute- och närmiljö i undervisningen? (Ringa in ditt svar. 

1 = Aldrig, 6 = Jämt) 

1  2  3  4  5  6 

 

Fråga 12. Till vilken grad skulle följande motivationsstrategier, applicerade av läraren, ha 

kunnat öka ditt aktiva deltagande och intresse under idrottslektionerna? (Ringa in ditt svar. 1 

= Minst, 6 = Mest) 

 

A. Aktivt arbeta med att förbättra din självbild     1  2  3  4  5  6 

 

B. Personligare “coachning” under lektionerna   1  2  3  4  5  6 

 

C. Högre grad av elevinflytande    1  2  3  4  5  6 

 

D. Förmedla kunskap om det positiva som fysisk aktivitet för med sig   1  2  3  4  5  6 

 

E. Förstärka känslan av att det var ‘där och då’ som räknades   1  2  3  4  5  6 
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Bilaga 3  

Resultatredovisning  
Varje fråga är redovisad efter de tre grupperingarna: Aktivitetsgrad (syns som fråga 1 i 

boxplot nedan), Kön och Ålder. 

Hur mycket partnern bidragit till nuvarande aktivitetsnivå:  

  
P= 0,644                                    P = 0, 554                               P = 0, 974  

 

Hur mycket idrottsläraren bidragit till nuvarande aktivitetsnivå: 

 
  P =  0, 0835                            P = 0, 798                               P = 0, 278 

 

   Hur mycket tränaren bidragit till nuvarande aktivitetsnivå:                                           

 
P = 0,236                                     P = 0, 253                               P = 0, 665 
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Hur mycket föräldrar bidragit till nuvarande aktivitetsnivå: 

 
P = 0, 214                                  P = 0, 232                                P = 0, 0001 

 

 

Hur mycket vänner bidragit till nuvarande aktivitetsnivå: 

 
P = 0, 0377                                 P =  0, 056                            P = 0, 061 

 

Hur mycket jag själv bidragit till nuvarande aktivitetsnivå: 

 

 

 

 

 

 

 

P = 0, 078                                  P = 0, 218                               P = 0, 198 
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Hur ofta jag deltog ombytt & aktiv på idrottslektionerna: 

 
P = 0, 589                                   P = 0, 189                              P = 0, 283 

 

 

Till vilken grad jag upplevde att det förekom elevinflytande under idrottslektionerna: 

 
P = 0, 179                                   P = 0, 179                              P = 0, 019 

 

 

Till vilken grad lektionsinnehållet påverkade aktivitetsgraden under lektionerna: 

 
P = 0, 424                                  P = 0, 816                               P = 0, 587 
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Till vilken grad lektionsinnehållet påverkade aktivitetsgraden idag? 

 
P = 0, 414                                    P = 0, 885                               P = 0, 345 

 

Till vilken grad idrottshallen bidrog till aktivitetsnivån: 

 
P = 0, 246                                    P = 0, 246                               P = 0, 619 

 

 

Till vilken grad skolans ute- och närmiljö påverkade aktivitetsnivån: 

 
P = 0,442                                   P = 0, 441                              P = 0, 539 
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Hur ofta skolans ute- och närmiljö nyttjades i undervisningen: 

 
P = 0, 0856                                 P = 0, 086                              P = 0, 325 

 

 

Till vilken grad motivationsstrategin ”aktivt arbeta med att förbättra din självbild” hade ökat 

aktivitetsnivån:  

 
P = 0, 349                                   P = 0, 273                              P = 0, 705 

 

 

Till vilken grad motivationsstrategin ”personlig coachning” hade ökat aktivitetsnivån: 

 
P = 0, 507                                   P = 0, 012                                 P = 0, 798 
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Till vilken grad motivationsstrategin ”högre grad elevinflytande” hade ökat aktivitetsnivån: 

 

 

 

 

 

 

 

P = 0, 298                                P = 0, 044                                P = 0, 688 

 

 

Till vilken grad motivationsstrategin ”förmedla kunskap om positiva effekter med fysisk 

aktivitet” hade ökat aktivitetsnivån:  

 
P = 0, 843                                  P = 0, 223                              P = 0, 419 

 

 

Till vilken grad motivationsstrategin ”ökad känsla av där och då” hade ökat aktivitetsnivån:  

 
P = 0, 026                                 P = 0, 488                                P = 0, 238 
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