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Sammanfattning 

Trots att hur mycket vi borde röra på oss och riskerna med för mycket stillasittande är ett väl 

utstuderat ämne med mycket forskning som stöd, lever vi idag ofta inte upp till den kunskapen, 

något som även gäller för våra barn och ungdomar. Syftet med den här studien är att undersöka 

huruvida fler timmar av ämnet Idrott och Hälsa i skolan, med fokus på pulshöjande aktiviteter, 

har någon påverkan på elevernas motivation och inställning till fysisk aktivitet. I arbetet 

presenteras en översikt av det aktuella forskningsläget kring motivation och vikten av positiva 

erfarenheter från idrotten redan från tidig ålder. Därutöver belyses de allmänna 

rekommendationerna av fysisk aktivitet samt elevernas inställning till ämnet Idrott och Hälsa. 

Studien har genomförts genom en kvantitativ enkätundersökning med högstadieelever från två 

olika skolor som har idrott två respektive fem gånger i veckan. Resultatet visar på att eleverna, 

oavsett skola, överlag har ett stort intresse för idrotten i skolan samt har en hög medvetenhet 

kring hur viktigt det är att röra på sig på fritiden, men att det mellan skolorna skiljer sig i vilken 

utsträckning det efterlevs.   

 

Nyckelord: Motivation, fysisk aktivitet (FA), barn och ungdomar, elever  

  



 

Abstract 

Despite the well-studied topic, with a great amount of research to back it up, about the 

importance of being active and the danger of a sedentary lifestyle, we don’t quite live up to that 

knowledge, which also includes our children and adolescents. The aim of this study is to explore 

whether an increase of physical education (PE) in school can affect the motivation amongst 

students to be physically active, through heart enhancing activities. Presented in this paper is 

an outline of the current research regarding motivation, the importance of positive experiences 

of physical activity (PA) in early childhood and the global recommendations of PA given by 

the World Health Organization (WHO) and students attitude towards PE. The study has been 

conducted by a quantitative survey comparing two schools with different amounts of PE, two- 

and five times a week respectively. The results show that regardless of the school, students tend 

to generally have a great interest for PE and good knowledge about the importance of an active 

lifestyle, however the degree in which it’s implemented varies between the schools. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

De flesta har med största sannolikhet någon gång hört eller läst följande: de flesta människor 

idag, inklusive barn och ungdomar, rör på sig alldeles för lite. Innovationer och tekniska 

hjälpmedel som till exempel olika transportmedel, mobiltelefoner samt internets genomslag har 

resulterat i ett mer bekvämt och stillasittande samhälle. Den fysiska aktiviteten har överlag 

minskat, den frivilliga och spontana rörelsen har i stort sett försvunnit (Hallberg, 2010) och 

stillasittandet har ökat (CIF, 2017). Detta är ett problem både ur ett samhällsekonomiskt- och 

individuellt hälsoperspektiv (Faskunger & Sjöblom, 2017). I tillägg skriver Skolverket (2017) 

”att ha färdigheter i och kunskaper om Idrott och Hälsa är en tillgång för både individen och 

samhället”. 

 

Hansen (2016) jämför hur vi människor levde på savannen för cirka tolv tusen år sedan fram 

tills idag. Det liv vi är utvecklade för stämmer dock inte överens med det samhälle som formar 

vår livsstil idag. En huvudsaklig skillnad i vårt sätt att leva är hur mycket och varför vi rör på 

oss. Trots att vår livsstil har genomgått en ofantlig förändring finns det viktiga delar inom oss 

som fortfarande lever kvar på savannen och som inte har förändrats på tolv tusen år – vi har 

nämligen både en kropp och en hjärna som är gjorda för rörelse. 

 

På en skola som nyligen har infört schemalagd idrott varje dag för eleverna hördes positiva 

kommentarer av projektet från både idrottslärare, eleverna samt från övriga lärare som gav 

uttryck i att de upplevde piggare elever som kunde koncentrera sig bättre på lektionerna. Detta 

trots en skeptisk inställning i början, då tid skulle dras från alla ämnen för att kunna få ihop 

projektet. Här väcktes en nyfikenhet. Kan det här vara en del av lösningen på några av våra 

samhälls- och hälsoproblem idag, att vi sitter stilla alldeles för mycket, att vi rör på oss för lite 

och att våra barn och ungdomar inte når upp till hälsoorganisationernas rekommendationer av 

daglig fysisk aktivitet (CIF, 2017)? Hur ser det egentligen ut på våra skolor runt om i landet - 

finns det möjlighet för fler skolor att anamma det här konceptet och kan antalet idrottstimmar i 

skolan påverka elevernas motivation till att vara fysiskt aktiva? För det är inte bara att ge 

eleverna möjlighet till mer rörelse i skolan som är viktigt, vi vill även att eleverna ska vilja röra 
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på sig mer. Valet att studera min frågeställning kopplat till motivation är således för att 

motivation är en viktig central aspekt för både ämnet Idrott och Hälsa och för att vara fysiskt 

aktiv (CIF, 2017). Samtidigt står det även i syftet i ämnet Idrott och Hälsa att ”undervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika 

rörelseaktiviteter” (Skolverket, 2017). Det innebär att ämnet Idrott och Hälsa ska ses som ett 

kunskapsämne och eleverna ska inte enbart få möjligheten att röra på sig mer, utan även få 

kunskap i hur de ska bedriva fysisk aktivitet och varför det är viktigt.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om fler idrottstimmar i skolan med fokus på 

fysiska aktiviteter kan bidra till ett ökat intresse och motivation för eleverna att vilja vara mer 

fysiskt aktiva på fritiden. Därutöver undersöks även delsyften såsom elevernas inställning och 

intresse till idrotten i skolan, elevernas stillasittande vanor samt i vilken utsträckning eleverna 

når upp till de allmänna rekommendationerna av fysisk aktivitet. 

 

De specifika frågeställningarna är:  

Påverkar antalet idrottstimmar elevernas motivation till fysisk aktivitet på fritiden?  

Är det skillnad mellan skolorna hur eleverna ser på ämnet Idrott och Hälsa? 

Skiljer det sig mellan de två skolorna som undersöks huruvida eleverna når upp till de allmänna 

rekommendationerna av fysisk aktivitet? 
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2. Definition av begrepp 

2.1 Idrott  

Det finns ingen absolut vetenskaplig definition av begreppet idrott. I det här arbetet kommer 

däremot begreppet idrott delas upp i två delar, det ena är ämnet Idrott och Hälsa i skolan (se 3.2 

Idrott och Hälsa) och det andra är föreningsidrott (se 3.3 Föreningsidrott), följt av utvalda 

definitioner som arbetet kommer att grunda sig i. Enligt Riksidrottsförbundet (2009) är idrott 

något vi utövar för att ha roligt, må bra och för att kunna prestera bättre. Enligt uppslagsverket 

är idrott en: ”sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar” samt ”fysisk 

aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat” 

(www.ne.se/idrott).  

 

2.2 Idrott och Hälsa  

Idrott och Hälsa är ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Ämnets syfte beskriver bland annat att 

eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva, kunskap 

om hur de kan påverka sin hälsa genom livet samt kunskaper om psykiskt- och fysiskt 

välbefinnande. Eleverna ska därutöver även dels få kunskap i att både genomföra, planera samt 

värdera olika rörelseaktiviteter och dels utveckla kunskaper om begrepp som rör idrott, hälsa 

och livsstil (Skolverket, 2017).  

 

2.3 Föreningsidrott 

Föreningsidrott är idrottsverksamhet som är organiserad och institutionaliserad samt leds av 

vuxna och som ligger utanför skolans värld (Larsson, 2017).  

 

2.4 Hälsa 

Till begreppet hälsa finns ett flertal definitioner och dimensioner. Världshälsoorganisationen 

WHO definierar hälsa som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom (WHO, 1946). Därtill finns en mer holistisk syn på hälsa som är uppdelat på ett flertal 

olika underkategorier av hälsa, nämligen fysisk-, psykisk-, social-, och existentiell hälsa. Dessa 

innefattar aspekter såsom kost, motion, självbild, självförtroende, gemenskap, delaktighet och 

http://www.ne.se/idrott
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meningsfullhet. (Rydqvist & Winroth, 2004). Aspekter som är viktiga inom ramen för både 

ämnet Idrott och Hälsa och övriga skolan. 

 

2.5 Fysisk aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet (FA) kan beskrivas som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen mer än viloförbrukningen (FYSS, 2016). Enligt den definitionen 

innefattas även fysisk aktivitet av måttligt till hög intensitet, en aktivitet som leder till att 

individen blir andfådd och/eller svettas, vilket uttrycket i uppsatsen främst kommer att betyda.  

 

2.6 Fysisk inaktivitet 

Fysisk inaktivitet kan tvärtemot fysisk aktivitet beskrivas som avsaknad av kroppsrörelser, där 

energiförbrukningen är nära eller densamma som energiförbrukningen i vila (FYSS, 2016).  

 

2.7 Motivation 

Motivation innebär de skäl och anledningar en person har till att utföra något. Den här 

uppsatsen kommer främst att förhålla sig till motiveringen om vad som påverkar en person, i 

det här fallet en elev, att börja vara fysiskt aktiv och sedan fortsätta att vara det. Motivation är 

med andra ord det som styr vad vi vill eller kommer att göra, hur mycket och i vilken 

utsträckning (Hallberg, 2010).    
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3. Bakgrund 

3.1 Litteraturgenomgång 

Regeringen uppmanar till mer rörelse i skolan. Det nya regeringsbeslutet (Prop. 2018:01430/S) 

som träder i kraft höstterminen 2019 innebär att ämnet Idrott och Hälsa utökas med ytterligare 

100 undervisningstimmar. Detta mot bakgrund av forskning som visar på flertalet positiva 

effekter av daglig fysisk aktivitet (ibid). Folkhälsomyndigheten, tidigare Statens 

Folkhälsoinstitut, håller samma linje då de förespråkar ökad fysisk aktivitet i skolan. De anser 

att det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd som visar att barn som dagligen är fysiskt aktiva 

har i större utsträckning bättre kognitiv förmåga samt mår bättre (Statens Folkhälsoinstitut, 

2010).  

 

Att daglig fysisk aktivitet ger positiva effekter stärks också av de internationella och nationella 

rekommendationerna för fysisk aktivitet från flertalet parter. Inte minst från 

Världshälsoorganisationen (WHO), Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), som är en 

delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), en sektion 

inom Svenska Läkarsällskapet samt Centrum för Idrottsforskning (CIF). De allmänna svenska 

rekommendationerna tar stöd i rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO), 

om dosen fysisk aktivitet för bland annat barn och ungdomar när det gäller hur mycket de ska 

röra på sig ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vedertaget är rekommendationerna om minst 60 

minuters daglig fysisk aktivitet för barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år för att främja både 

den fysiska samt den mentala hälsan (Hagströmer, 2017; WHO, 2010; YFA, 2016). Mer i detalj 

ska den fysiska aktiviteten vara på måttlig till hög intensitet samt av aerob karaktär, med hög 

intensitet minst tre gånger i veckan. Med måttlig och hög intensitet menas en viss ökning av 

puls och andning för det förstnämnda samt en markant ökning av båda gällande hög intensitet 

(WHO, 2010; YFA, 2016).  

 

Vidare beskrivs några av de hälsovinster som uppnås genom fysisk aktivitet. Exempel är bland 

annat förbättrad kondition och styrka, bättre koncentrationsförmåga, sänkt blodtryck, 

minskning samt motverkande av övervikt/fetma och depression, bättre kroppsuppfattning, ökad 

självkänsla samt förbättrade skolresultat (Hagströmer, 2017; Sveriges Riksidrottsförbund, 

2009; WHO, 2010; YFA, 2016;). Fysisk aktivitets påverkan på depression blir alltmer viktigt 

att betona då psykisk ohälsa bland barn och ungdomar inte bara är hög utan samtidigt visar 
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tecken på att öka (Folkhälsomyndigheten, 2017). Hansen (2016), beskriver även positiva 

effekter av fysisk aktivitet såsom förbättrat minne och koncentration, bättre stresstålighet och 

minskad stress, motverkande av depression, ökad kreativitet samt att bromsa åldrande. Dessa 

positiva effekter går att uppnå, utan att man behöver tävla på elitnivå eller bedriva några särskilt 

avancerade aktiviteter, det räcker med att man rör på sig dagligen och utför pulshöjande 

aktiviteter (Hansen, 2016). Det stämmer även för barn och unga i åldrarna 6–17 år, dock som 

nämnts tidigare, så är rekommendationerna av FA för den här åldersgruppen högre än för vuxna 

(Hagströmer, 2017; WHO, 2010; YFA, 2016). Vidare visar rapporter att en god hälsa bibehålls 

genom regelbunden fysisk aktivitet samt leder till ökat funktionsförmåga när vi blir äldre 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; Socialstyrelsen, 2009). Forskning visar även på att barn och 

unga som dagligen deltar och bedriver fysisk aktivitet upplever ett allmänt ökat välbefinnande 

och minskad stress (Sveriges Riksidrottsförbund, 2009). Det är dessutom väldigt viktigt att 

elever i uppväxtåren ges positiva upplevelser av fysisk aktivitet eftersom det ökar chansen för 

att de ska fortsätta att vara fysiskt aktiva även när de kliver in i vuxenlivet (Hagströmer, 2017; 

Skolverket, 2017).   

 

Förutom de hälsovinster som erhålls av FA är det viktigt att även beskriva riskerna med en 

alldeles för stillasittande vardag för eleverna, både i skolan och på fritiden. Stillasittande 

betyder inte enbart att man sitter eller ligger helt still, utan kan även definieras som aktiviteter 

som inte märkvärt ökar kroppens energiförbrukning jämfört med förbrukningen i vila (Pate, 

O’Neill, & Lobelo, 2008). Det har blivit alltmer tydligt att dagens inaktiva livsstil kan kopplas 

till en rad olika kroniska sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar (Hallberg, 2010). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) står kroniska sjukdomar för ca 60% av alla dödsfall världen 

över och innebär således ett övervägande hot för människors välbefinnande och överlevnad 

(World Health Organization, 2002). Vidare redogör Socialstyrelsen (2009) för de övervägande 

exemplen på kroniska sjukdomar i Sverige, som tillsammans utgör 67 % av fallen, nämligen 

hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Socialstyrelsen (2009). Båda kan kopplas till fysisk 

inaktivitet (World Health Organization, 2002). I tillägg, kopplat till fysisk inaktivitet samt kost, 

finns andra exempel på kroniska sjukdomar såsom diabetes typ 2 och fetma som idag dessutom 

förekommer i allt lägre åldrar. För tidig död kan även vara ett resultat av dessa sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2009).  
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Enligt de rekommendationer av FA som är framtagna är det således intressant att granska hur 

det ser ut i verkligheten, når våra barn och ungdomar upp till rekommendationerna om 60 

minuters daglig fysisk aktivitet med måttlig och hög intensitet varje dag? Mätningar som har 

gjorts med en rörelsemätare visade i en nationell studie att i genomsnitt endast 22% av flickorna 

och 44% av pojkarna nådde upp till den rekommenderade dagliga nivån av FA. Det innebär att 

i genomsnitt är det 56% av pojkarna och 78% av flickorna som inte når upp till 

rekommendationen (Nyberg, 2017). Från mellanstadiet upp till gymnasiet kunde man även se 

att andelen som nådde upp till rekommendationen minskade med stigande ålder. Från mellan- 

till högstadiet hade andelen pojkar och flickor som nådde upp till rekommendationen minskat 

med sju respektive nio procent (Nyberg, 2017). Vidare rapporterar regeringen i bakgrunden till 

det nya regeringsbeslutet att sex procent av eleverna sällan eller aldrig deltar på 

idrottslektionerna, är stillasittande på rasterna, inte utövar någon föreningsidrott samt uppger 

att de är fysiskt inaktiva på fritiden (CIF, 2017; Prop. 2018:01430/S). I tillägg till det redovisar 

Skolverket (2018) att det går drygt en miljon elever i grundskolan med start hösten 2017. Av 

de cirka en miljon eleverna som går i grundskolan innebär det således att det är drygt 60 000 

barn och unga som faller in under denna kategorin. Enligt Larouche et al. (2015) är Idrott och 

Hälsa i skolan den främsta eller enda källan till fysisk aktivitet, av sådan karaktär att den uppnår 

måttet av de allmänna rekommendationerna, för många unga människor (Larouche, 

Laurencelle, Shephard & Trudeau, 2015). Skolan ska erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för skoldagen (Skolverket, 2017). Samtidigt visar en rapport ur Handslaget, en 

förgrening inom Riksidrottsförbundet, att det endast är 47 % av alla klasser i grundskolan som 

erbjuds detta (Fagrell & Gustafsson, 2007). Därtill har forskning inom ämnet Idrott och Hälsa 

klarlagt att endast en fjärdedel av lektionstiden går till fysisk aktivitet och att 75 % av 

lektionstiden ryms av övriga moment bland annat teori, väntan på sin tur och händelser som 

stör undervisningen (Fröberg, Raustorp, Pagels & Boldemann, 2017). Föreningsidrotten kan 

tyckas stå som komplement till den begränsade mängden fysisk aktivitet som eleverna erbjuds 

i skolan. I praktiken stämmer dock detta endast då eleverna befinner sig i tidiga uppväxtår, då 

problemet som förekommer är att allt fler barn och ungdomar slutar med föreningsidrotten när 

de når tonåren (Wiker, 2017).  
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3.2 Tidigare Forskning 

Det finns idag gott om forskning som påvisar att Idrott och Hälsa i skolan kan kopplas till barn 

och ungdomars motivation och intresse till att vara fysiskt aktiva, både i skolan och på fritiden 

samt både under skolåren och senare i det fortsatta livet. En studie fann ett flertal aspekter som 

påverkade huruvida en individ var fysiskt aktiv eller fysiskt inaktiv. Dessa var bland annat 

individernas erfarenheter av ämnet Idrott och Hälsa från grundskolan hela vägen upp till 

gymnasiet, vikten av lärarens roll samt vilken slags livsstil som präglades av deras vänner. I 

studien beskrivs hur viktigt det är med positiva upplevelser av idrott och fysisk aktivitet från 

tidiga åldrar och framåt för att erhålla en inre motivation och glädje till det (Martins, Marques, 

Rodrigues, Sarmento, Onofre & Carreiro da Costa, 2018). 

 

I en annan studie intervjuades vuxna människor om deras erfarenheter, upplevelser och åsikter 

kring ämnet Idrott och Hälsa i skolan. De som blev intervjuade hade i skolan deltagit i ett 

program från första till sjätte klass där de blev indelade i en experimentell- och en 

kontrollgrupp. Den experimentella gruppen fick utökat antal idrottstimmar till fem timmar i 

veckan. Kontrollgruppen hade i sin tur idrott enligt den dåvarande ordinarie kursplanen vilket 

innebar 40 minuter idrott i veckan. Ett resultat av studien visade att deltagarna både i 

experimentell- och kontrollgruppen ansåg att man skulle öka antalet idrottstimmar i skolan. I 

genomsnitt av de båda grupperna skulle tiden ökas till 3 timmar och 25 minuter. Överlag 

rekommenderade deltagarna från experimentellgruppen 38 minuter mer idrott i veckan än 

kontrollgruppen. Dock var båda grupperna överens om att antalet idrottstimmar i skolan borde 

ökas. Deltagarna fick även svara på varför de tyckte att det skulle vara fler idrottstimmar i 

skolan. Svaren som var mest frekvent förekommande var bristen på alternativ att bedriva fysisk 

aktivitet, möjligheten att göra bättre ifrån sig i övriga skolämnen genom förbättrad 

koncentration, att motverka stillasittande samt kännedomen om den ökade övervikten bland 

barn och unga. Den mest förekommande anledningen bland deltagarna var dock att skolan på 

ett effektivt och bra sätt kan ge fler barn och unga möjligheten till att vara fysiskt aktiva då de 

annars saknade alternativ. En deltagare sa: ”fem timmar idrott i veckan är det minsta vi kan ge 

våra barn och unga för att ge dem viljan att vara aktiva” (Larouche et al., 2015, s. 708, min 

översättning). En annan deltagare sa kring den ökade stillasittande vardagen att: ”personligen 

anser jag, att med alla slags datorer och liknande som barn har tillgång till i hemmet idag, vore 

det bra om de fick röra på sig mer i skolan” (Larouche et al., 2015, s. 708, min översättning). 

Anledningarna som deltagarna hade till varför de ville öka antalet idrottstimmar i skolan ligger 
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även i linje med var forskningen säger. Till exempel kopplat till de allmänna 

rekommendationerna av fysisk aktivitet för barn och ungdomar skulle en tilldelning av fler 

idrottstimmar vara en bra strategi för att öka antalet barn och unga som når upp till 

rekommendationerna (Larouche et al., 2015).  

 

I en annan uppföljning av den här studien tittade man på deltagarnas syn på och utförande av 

fysisk aktivitet idag. Där kunde man överlag se att deltagarna som haft idrott fem timmar i 

veckan i skolan, i större utsträckning ansåg att deras hälsa var bra till väldigt bra idag. 

Kvinnorna i den experimentella gruppen hade mindre risk för ryggproblem och fler tränade tre 

gånger i veckan eller mer jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen som inte var fysiskt aktiva 

i samma utsträckning. Generellt sett hade även deltagarna i kontrollgruppen ett mindre psykiskt 

behov av att träna och röra på sig (Trudeau, Laurencelle, Tremblay, Rajic & Shephard, 1998). 

Det här stöds även av undersökningen av Yli-Piipari et al. (2013) som presenterar att elever 

som uppfattar ämnet Idrott och Hälsa som något positivt, i större utsträckning är fysiskt aktiva 

över tid. Tvärtom gäller för de elever som upplever ämnet som något negativt. Därav poängteras 

vikten av att skapa en positiv upplevelse av ämnet för alla elever för att uppnå en större inre 

motivation hos eleverna att vara fysiskt aktiva senare i livet (Yli-Piipari, Jaakkola, Liukkonen 

& Nurmi, 2013). Ett annat resultat som framkom av studien av Larouche et al (2015) var att en 

större andel av deltagarna i den experimentella gruppen (94,9 %) hade positiva erfarenheter och 

minnen från idrotten i skolan jämfört med kontrollgruppen (82,1 %). Trots att en stor andel i 

båda grupperna hade positiva erfarenheter från idrotten i skolan var det således 12,8 % fler i 

den experimentella gruppen, som erbjöds idrott varje dag. 
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3.3 Teori 

Ett sätt att förklara termen motivation är med hjälp av Självbestämmandeteorin, Self-

Determination Theory (SDT).  Den beskriver främst två typer av motivation, inre- och yttre 

motivation (Hallberg, 2010; Ryan & Deci, 2017). Teorin utgår från ett slags självbestämmande, 

att individen har kontroll och själv bestämmer över sina handlingar. Den beskriver både inre- 

och yttre motivation dock där fokus ligger på den inre motivationen. Teorin skiljer sig från 

andra teorier i den bemärkelsen att kvalitéten på motivation är viktigare än kvantiteten. SDT 

delar upp motivation i tre huvuddelar. Dessa är amotivation, yttre motivation samt inre 

motivation, där den förstnämnda innebär avsaknad av motivation. Vidare delas sedan yttre 

motivation in i fyra olika typer, nämligen yttre-, introjicerad-, identifierad- och integrerad 

reglering. De två förstnämnda innebär en starkare dragning till yttre motivation medan de två 

sistnämnda drar sig närmare inre motivation och självbestämmande (Hallberg, 2010).  

 

Den yttre motivationen kan beskrivas av de faktorerna som utifrån påverkar en individ till att 

utföra något. Det kan till exempel vara en idrottslärare, en tränare, kompisar, föräldrar, skolan 

eller samhället som på något sätt påverkar individen att utföra en aktivitet för stunden. Den inre 

motivationen kommer från ett inre självbestämmande och en inre fri vilja. En individ har 

motivation till att göra något just för att individen själv tycker att det är roligt, intressant, 

meningsfullt eller självförverkligande (Hallberg, 2010).   

 

En annan aspekt som är viktigt för motivationen inom SDT är en människas medfödda 

grundläggande psykologiska behov som tillsammans utgör den starkaste källan till inre 

motivation och självbestämmande. Dessa är autonomi/självbestämmande, att invidividen själv 

fritt kan välja vad hen ska ägna sig åt, kompetens, för att kunna påverka miljön omkring sig, 

samt social tillhörighet, vi har ett behov som människor att leva i ett socialt samspel och vi har 

behov för social bekräftelse och närhet till andra människor (Ryan & Deci, 2017).  

 

Hur får vi då ämnet Idrott och Hälsa som är ett obligatoriskt, schemalagt ämne, till något som 

eleverna uppfattar som frivilligt och självbestämmande? Det handlar i grund och botten om att 

försöka skapa positiva upplevelser för eleverna och när man erbjuder möjligheten till fler 

idrottstimmar i skolan, att de då kan hitta en inre motivation och glädje till att vara fysiskt 
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aktiva. Teorin visar på hur viktig den inre motivationen är för att fortsätta med något över tid 

(Hallberg, 2010; Ryan & Deci, 2017). I analysen av mitt resultat och i min diskussion kommer 

jag till viss del att ta stöd i SDT.  
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4. Metod 

I det här avsnittet redovisas den valda designen och vilken datainsamlingsmetod som har 

använts samt vilket urval som har gjorts för undersökningen. Vidare belyses även 

genomförandet, reliabilitet och validitet samt vilka etiska principer som har följts. 

 

4.1 Design 

I studien har en kvantitativ metod valts i form av en enkätundersökning. Syftet med studien var 

att undersöka huruvida fler idrottstimmar kan påverka elevers motivation till fysisk aktivitet. 

Detta genom att pröva en redan existerande teori, SDT, och genom att studera två skolor med 

olika antal idrottstimmar och sedan göra jämförelser mellan skolorna. I valet mellan kvalitativ 

och kvantitativ metod kan en poäng göras för användningen av en kvalitativ metod för att 

exempelvis titta närmare på den sociala verkligheten bakom ett visst beteende. Men då studien 

är ute efter att undersöka ett beteende snarare än att finna en mer djupgående mening bakom 

beteendet. Dessutom var målet att nå ut till fler elever för att kunna jämföra resultaten mellan 

större grupper och därav valdes kvantitativ metod (Bryman, 2018). 

 

4.2 Urval 

Deltagarna som valts i undersökningen var elever i årskurs 8 på två olika skolor i mellersta 

Sverige. Utgångspunkten i uppsatsens frågeställning har varit att utgå från en skola där eleverna 

har idrott varje dag, alltså fler idrottstimmar än enligt den ordinarie kursplanen. Ambitionen var 

således att jämföra en sådan urvalsgrupp med elever på en annan skola som har idrott två gånger 

i veckan enligt den traditionella kursplanen men som i övrigt har relativt likvärdiga 

förhållanden. För att dessutom få ett så likvärdigt utfall som möjligt har elever i samma ålder 

på de olika skolorna valts. Återigen blev utgångspunkten den experimentella skolan då eleverna 

i nuvarande årskurs 8 har haft utökat antal idrottstimmar under längst tid på skolan och har 

således i större utsträckning kunnat bilda sig en bättre uppfattning och därav blev årskurs 8 ett 

naturligt val. Tanken var att genomföra enkätundersökningen med tre klasser på varje skola, 

med i genomsnitt 20 elever i varje klass, totalt sex klasser.  
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4.3 Mätinstrument 

Efter att frågeställningen var klarlagd utformades enkäten och dess frågor i programmet Survey 

& Report. Enkäten utformades likt Brymans (2018) modell av huvudsakliga steg som ska ingå 

vid genomförandet av surveyforskning. Några övergripande steg som gjordes var utformning 

och formulering av frågorna och teman, kritisk granskning av frågorna, bedömning av validitet 

och reliabilitet, slutgiltig utformning av enkäten följt av pilotfrågor, utdelning av enkäten, 

databearbetning samt analys och tolkning av resultaten (Bryman, 2018). Två kopior gjordes av 

samma enkät för att på så sätt kunna skilja svaren mellan skolorna. Enkäten består till största 

del av slutna frågor men i kombination med några öppna frågor. Slutna frågor har främst 

använts då det dels är lättare att bearbeta svaren och dels ökar jämförbarheten av svaren. Öppna 

frågor är inte lika vanligt förekommande, dock finns det fördelar med att lägga till sådana. 

Några fördelar är att respondenterna kan svara med egna ord och inte är låsta till enkätskaparens 

svarsalternativ, vilket även leder till att forskaren kan få svar på frågor som hen inte själv har 

tänkt på (Bryman, 2018). 

 

4.4 Genomförande 

På de båda skolorna kontaktades först idrottslärarna med förfrågan om att genomföra enkäten. 

Uppsatsens syfte och frågeställning presenterades samt hur utförandet av undersökningen 

skulle gå till. Det framkom även att valet för eleverna fanns huruvida de ville besvara enkäten 

digitalt eller i pappersform och ungefär hur lång tid enkäten skulle ta. Idrottslärarna på båda 

skolorna var positivt inställda och då tanken var att genomföra enkäten i tre klasser på varje 

skola blev även de andra idrottslärarna involverade och hjälpte till. Vidare kontaktades även 

skolornas rektorer för att informera samt få godkännande. Dessutom eftersom samtliga elever i 

urvalsgruppen är under 15 år krävs även ett samtycke från deras vårdnadshavare för att de ska 

få genomföra enkäten, vilken bidrog till att även elevernas föräldrar involverades (se 4.7 Etiskt 

förhållningssätt). Innan enkäten delades ut blev därtill eleverna informerade om 

undersökningen samt erhöll en samtyckesblankett att visa hemma samt få underskrift på (se 

bilaga 1).  

 

Vidare bestämdes det en dag på varje skola där jag personligen kunde närvara för att genomföra 

enkäten med eleverna. Detta för att se till att de etiska kraven skulle efterföljas och för att på 
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bästa sätt kunna besvara eventuella frågor. På ena skolan var jag personligen på plats och 

genomförde enkäten med eleverna under idrottslektionerna. Först mottogs påskrivna 

samtyckesblanketter och sedan presenterades undersökningen och dess huvudsakliga syfte för 

eleverna. Därtill belystes återigen även deras anonymitet samt fria val att besvara enkäten samt 

ungefärlig tidsåtgång. Det var förberett så att eleverna antingen kunde besvara frågorna digitalt 

via mobilen eller i pappersform. Sedan spreds eleverna ut i salen för att enskilt besvara enkäten. 

Jag fanns tillgänglig för att besvara eventuella frågor. Vid insamlingen av pappersenkäterna 

uppmanades eleverna att lämna över dem på sådant sätt att varken jag eller någon annan kunde 

se deras svar. Det löste sig enkelt genom att första sidan endast innehöll allmän information, 

alltså inga frågor i enkäten, vilket dolde deras svar. 

 

På andra skolan, i samråd med idrottslärarna, bestämdes det att eleverna enbart skulle besvara 

enkäten digitalt varpå eleverna hade förberetts på detta. Tanken var även här att jag skulle vara 

närvarande på samma sätt som på den andra skolan. Dagen innan bestämdes det dock, på grund 

av rådande tidsbrist inför kommande jullov, att det skulle underlätta ifall de fick genomföra 

enkäten under loppet av hela dagen, när det passade både idrottslärarna och eleverna bäst, och 

således behövdes inte min närvaro. Dock bestämdes ett möte strax efter skoldagens slut då vi 

kunde diskutera och samtala kring hur det hade gått. Eleverna hade dock uppmanats, att likt 

genomförandet på den andra skolan, lämna in sina samtyckesblanketter och blev även 

informerade om deras anonymitet samt fria deltagande. Lärarna hade i varsin klass sedan spridit 

ut eleverna i salen samt besvarat på eventuella frågor som dök upp.  

 

4.5 Databearbetning 

Sammanställda rapporter har skapats för båda skolorna var för sig som innehållit diagram i 

procent och medelvärde för varje enskild fråga från enkäten utifrån vad eleverna har svarat. 

Datan har bearbetats genom att analysera, tolka och jämföra rapporternas innehåll mellan 

skolorna, där resultatet sedan har redovisats på olika sätt. På båda skolorna under tiden då 

enkäterna fylldes i framkom det att ett fåtal ord i några av frågorna var svåra för eleverna att 

förstå. Det gällde framför allt ordet energigivande i fråga 9a;  jag tycker att det är energigivande 

att delta på idrottslektionerna. Med tanke på deltagarnas ålder borde ordet ha bytts ut och därav 

togs frågan bort från resultatet, en form av bortfall, då en visad oförståelse kring betydelsen av 

ordet från flera deltagare kan ifrågasätta både frågans reliabilitet och validitet (Bryman, 2018).  
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4.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som är väldigt viktiga i forskningssammanhang. För att 

beskriva och särskilja begreppen kan man säga att reliabilitet handlar om hur vi mäter och syftar 

på frågornas tillförlitlighet, att frågorna är utformade på ett sådant sätt att de är lätta att förstå 

vilket ökar tillförlitligheten att deltagarna har svarat sanningsenligt. Validiteten innebär istället 

i vilken utsträckning frågorna i undersökningen ger svar på det som faktiskt undersöks, så att 

både frågorna och svaren blir meningsfulla med hög giltighet. Hög validitet innebär således att 

forskaren har förstått den teoretiska innebörden av ämnet som ska studeras och att frågorna är 

utformade för att ge svar på det som faktiskt undersöks (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). 

 

I studien har hänsyn tagits både till reliabiliteten och validiteten. Frågorna gjordes med en tanke 

att förhålla sig till studiens syfte och innehåll, att de handlade om motivation, ämnet Idrott och 

Hälsa, aktivitetsnivå samt deras syn på och utförande av fysisk aktivitet i både skolan och på 

fritiden. Frågorna ämnades att skrivas med ett enkelt språk för att vara lätta att förstå då det är 

riktade till elever i årskurs 8. Därtill förklarades nyckelord såsom motivation och fysisk aktivitet 

noggrant för eleverna innan enkäten fylldes i, för att på så sätt öka reliabiliteten. Vidare gjordes 

även en pilotundersökning av enkäten, med ett urval på sex personer, i syfte att rätta till- och ta 

bort frågor för att på så sätt öka reliabilitet- och validiteten ytterligare (Djurfeldt et al., 2010).  

 

4.7 Etiskt Förhållningssätt 

Forskningsprocessen kräver ett flertal ställningstaganden gällande etiska principer. Som 

forskare ställs vissa etiska krav för hur individer som deltar i en undersökning ska behandlas 

och det ställs krav på forskningens etiska genomförande (Vetenskapsrådet, 2017). I den här 

studien har bland annat följande principer tillgodosetts; informationskrav, samtyckeskrav, 

anonymitetskrav samt nyttjandekravet. Dessa principer innebär att deltagarna delges syftet med 

studien, att medvetenhetsgöra att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avbryta när 

som helst. Då personerna i studien var under 15 år har även föräldrar- och vårdnadshavares 

godkännande insamlats i form av en samtyckesblankett (se bilaga 1). Eleverna blev dessutom 

informerade om anonymiteten i deras svar, således att ingen kommer få veta vem som har svarat 
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eller vem som har svarat vad och att studien endast kommer att användas i forskningssyfte 

(Bryman, 2018).  
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5. Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet från enkätundersökningen att redovisas (se Bilaga 2). 

Frågorna kommer däremot inte att presenteras i samma följd som de är ställda i enkäten. Vidare 

kommer även endast ett urval av enkätfrågorna att presenterats och en del frågor har tagits bort. 

Detta för att inte minska reliabiliteten då några frågor uppfattades som svåra för eleverna och 

även för att vissa frågor i efterhand upptäcktes inte leva upp till hög validitet genom att inte 

riktigt ge svar på frågeställningarna utifrån studiens syfte. I senare kapitel, diskussionskapitlet, 

kommer analys av resultatet att presenteras.  

 

Resultatet presenteras främst i form av jämförelsediagram där de båda skolorna ställs mot 

varandra samt även i löpande text. För att namnge men behålla anonymiteten för varje skola 

har skolan som har idrott varje dag fått benämningen skola A och skolan som har idrott två 

gånger i veckan benämns som skola B. Skola A har ett urval på n=68 och skola B har ett urval 

på n=25. Dock har inte samtliga elever svarat på alla frågor i enkäten, utan det finns få undantag 

där vissa frågor har ett något mindre urval. Samtliga frågor som presenteras har en 

graderingsnivå mellan 1 – 5 där en etta innebär stämmer inte alls och en femma innebär 

stämmer väldigt bra, om inget annat anges. 
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Figur 1. Elevernas (n skola A=68, n skola B=25) motivation till att vara fysiskt aktiva på 

fritiden med ämnet Idrott och Hälsa i skolan som grund. Uppdelat på skola A och B. 

Medelvärde. 

Resultatet visar att eleverna på båda skolorna överlag får en ökad motivation av att vara fysiskt 

aktiva på fritiden genom ämnet Idrott och Hälsa i skolan, dock i något högre utsträckning för 

eleverna på skola A. Genomgående så har eleverna på båda skolorna fått kunskap i vikten av 

FA samt tycker om att vara fysiskt aktiva, dock återigen i något högre utsträckning hos eleverna 

på skola A.  

 

Nästa fråga som presenteras handlar om elevernas tid utanför skolan och utanför ämnet Idrott 

och Hälsa och deras fysiska aktivitet på fritiden samt stillasittande vanor; 

 

Figur 2. Elevernas (n skola A=68, n skola B=25) fysiska aktivitet på fritiden samt stillasittande. 

Uppdelat på skola A och B. Medelvärde. 

När det gäller elevernas föreningsidrottande samt egen träning på fritiden visar det sig inte 

skilja nämnvärt åt om man lägger ihop båda alternativen och ser till den totala fysiska 

aktivitetsnivån. Eleverna på skola A är något mer aktiva i föreningsidrott medan eleverna på 

skola B tränar något mer på egen hand. I frågan om elevernas stillasittande var dock frågan 

ställd så att den innefattar loppet av en hel dag och inte bara på fritiden. Frågan var hur många 

timmar per dag eleverna på ett ungefär tror att de sitter stillasittande, till exempel med 
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mobiltelefonen, surfplatta eller framför tv:n. Eleverna kunde välja mellan fem svarsalternativ; 

aldrig upp till en timme, 1–2 timmar per dag, 3–4 timmar per dag, 5–6 timmar per dag samt 

mer än sex timmar per dag och fick således även här ett värde mellan 1–5. Eleverna visar ett 

jämnt resultat mellan skolorna. Ingen eleverna på någon av skolorna svarade första 

alternativet aldrig till en timme. På båda skolorna är de flesta av eleverna är stillasittande tre 

timmar eller mer och drygt en tredjedel av eleverna svarade att de är stillasittande i fem 

timmar eller mer varje dag.  

 

Nästa frågeställning som presenteras handlar om elevernas inställning till ämnet Idrott och 

Hälsa. Eleverna svarade följande; 

 

Figur 3. Elevernas (n skola A=68, n skola B=25) inställning till ämnet Idrott och Hälsa. 

Uppdelat på skola A och B. Medelvärde. 

Majoriteten av eleverna på båda skolorna tycker om ämnet Idrott och Hälsa samt anser att ämnet 

är både positivt och viktigt. Vi kan dock se att eleverna på skola A anser det i större 

utsträckning. Vidare vill de flesta av eleverna ha idrott tre gånger i veckan eller mer. Det är 

dock inte alla elever på skola A som delar uppfattningen att fortsätta ha idrott i skolan fem 

gånger i veckan. Däremot svarade fler elever på skola A att de vill ha idrott fyra till fem gånger 

i veckan i större utsträckning än eleverna på skola B. Sammanfattningsvis vill eleverna på båda 

4,7 4,7
5 4,9

4

3

4,8
4,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Jag tycker om ämnet
I&H

Önskat antal
idrottslektioner/vecka

(1-5)

I&H är positivt I&H är viktigt

Elevernas inställning till ämnet I&H

Skola A Skola B



21 
 

skolorna totalt sett ha fler idrottslektioner i veckan än vad de flesta skolor idag erbjuder, det vill 

säga två gånger i veckan. 

 

Till sist i resultatet presenteras nu några citat från eleverna själva utifrån vanligt förekommande 

svar på de öppna frågorna i enkätundersökningen, som gäller elevernas motivation att delta på 

idrottslektionerna samt deras motivation att vara fysiskt aktiva på fritiden. 

- ”Jag vaknar till lite när vi har idrott. Det är skönt att vara aktiv för man är inte annars det i 

skolan. Det är roligt.” (elev skola A). 

- ”Man får bättre kondis, kul och man blir mer fokuserad inför nästa lektion” (elev skola B). 

- ”Jag tycker att alla barn ska ha idrott varige dag i skolan, det är så roligt att man får röra 

sig varige skoldag, och det är kul att lektionerna blir kortare haha. Men det är en väldigt skön 

känsla efter man har gjort en aktivitet och man får mer energi till skolan.” (elev skola A).  

- ”Det är viktigt att röra på sig, man mår bättre, man lever mer hälsosamt.” (elev skola B).  

 

5.1 Sammanfattning resultat 

Eleverna i båda skolorna tycker överlag om idrotten i skolan och att vara fysiskt aktiva samt att 

ämnet Idrott och Hälsa i skolan har motiverat dem att vilja röra på sig mer, dock är detta 

betydligt mer vanligt förekommande hos eleverna på skola A. Därutöver ser majoriteten av 

eleverna på båda skolorna ämnet som viktigt och de flesta vill ha mer idrott varje vecka än vad 

den ordinarie kursplanen erbjuder. Vidare visar resultatet även på att majoriteten av eleverna 

har en god förståelse kring de positiva effekter som fysisk aktivitet ger såsom till exempel 

förbättrad psykisk- och fysisk hälsa, bättre sömn och ökade prestationer i övriga skolarbetet. 

Vidare anser eleverna att den mest vanligt förekommande motivationen till att vara fysisk aktiv, 

om det så är på idrottslektionen eller på fritiden, är att det ska vara eller är roligt eller lustfyllt.   
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I det här arbetet var syftet att undersöka huruvida ämnet Idrott och Hälsa i skolan, närmare 

bestämt antalet idrottstimmar, kan påverka elevernas intresse och motivation till att vara fysiskt 

aktiva på fritiden, elevernas inställning och intresse till idrotten i skolan, elevernas stillasittande 

samt om det skiljer sig mellan skolorna huruvida eleverna når upp till de allmänna 

rekommendationerna av FA. Detta med bakgrund till tidigare forskning som visar på hur stor 

betydelse positiva erfarenheter från idrotten i skolan har på människors motivation och 

uppfattning om träning, fysisk aktivitet och hälsa när de blir vuxna (Martins et al., 2018; Yli-

Piipari et al., 2013). Därtill även med bakgrund i forskning som visar på att vi idag rör på oss 

alldeles för lite och är stillasittande i alltför hög utsträckning samt att majoriteten av våra barn 

och ungdomar inte når upp till den rekommenderade dagliga dosen av fysisk aktivitet (Nyberg, 

2017). Då fler idrottstimmar i sig självt leder till att eleverna rör på sig mer var huvudsyftet 

snarare att undersöka elevernas motivation till fysisk aktivitet på fritiden. En stor vikt bör läggas 

på att elevernas motivation ökar och att de är fysiskt aktiva i större utsträckning för att de själva 

vill, då inre motivation är väsentligt för att bibehålla intresset vidare genom livet (Hallberg, 

2010; Ryan & Deci, 2017). Med den tidigare forskningen i beaktning genomfördes den här 

studien med motivation som grundpelare och genom att jämföra resultatet mellan skolorna. 

 

Enligt studien av Larouche et al. (2015) och utifrån resultatet av den här studien kan vi se att 

utökat antal idrottstimmar i skolan är både välkomnat av eleverna och faktiskt leder till positiva 

resultat, både utifrån elevernas motivation till fysisk aktivitet men även hur mycket fysisk 

aktivitet de bedriver. I båda studierna visade eleverna, oavsett skola, på ett intresse för ökat 

antal idrottslektioner i veckan jämfört med vad den ordinarie kursplanen idag erbjuder. Den 

största frågan i arbetet gällde huruvida idrotten i skolan har påverkat elevernas motivation till 

att vara fysiskt aktiva. Figur 1 i resultatet visar att majoriteten av eleverna oavsett skola genom 

ämnet Idrott och Hälsa har fått både ökad motivation och kunskap till sin FA på fritiden och de 

flesta tycker om att vara fysiskt aktiva. Återigen visar dock eleverna på skola A den här 

tendensen i större utsträckning. Om man sedan studerar elevernas fysiska aktivitetsnivå på 

fritiden visas ingen större total skillnad om man jämför resultaten från elevernas deltagande i 

föreningsidrott med deras egen träning på fritiden. Skola A har något fler elever som deltar i 
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föreningsidrott medan något fler elever på skola B istället bedriver egen träning. Därav skiljer 

sig inte elevernas totala fysiska aktivitet på fritiden nämnvärt åt mellan skolorna, dock trots att 

eleverna på skola A redan har mer fysisk aktivitet i skolan till följd av fler idrottstimmar. 

Sammanfattningsvis visar resultatet från både figur 1 och figur 2 att eleverna som har idrott 

varje dag i högre grad visar på en ökad motivation och en mer positiv inställning till ämnet 

Idrott och Hälsa samt att vara fysiskt aktiva och röra på sig. Det resultatet kan kopplas till 

tidigare nämnd forskning av bland andra Trudeau (1998) som beskriver hur deltagarna som 

hade mer idrott i skolan också tenderade att i högre utsträckning vara fysiskt aktiva (Trudeau et 

al., 1998). 

 

Vidare ställdes även frågan kring elevernas stillasittande vanor, hur många timmar de 

uppskattningsvis sitter stilla inom loppet av en dag. Anledningen till att jag även har valt att 

undersöka den frågan är för att det inte bara är viktigt att träna och bedriva FA, utan lika viktigt 

är det att vi minskar vårat stillasittande. Som bland andra Hallberg och organisationer som 

Socialstyrelsen och WHO beskriver har det blivit alltmer tydligt att dagens inaktiva livsstil kan 

kopplas till en rad olika kroniska sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt 

övervikt i allt lägre åldrar (Hallberg, 2010; WHO, 2002; Socialstyrelsen, 2009). I den här 

studien är det i princip likvärdigt i vilken utsträckning eleverna uppfattar att de är stillasittande. 

Däremot är de flesta av eleverna på båda skolorna stillasittande tre timmar eller mer och drygt 

en tredjedel av eleverna svarade att de är stillasittande i fem timmar eller mer varje dag. Det här 

tolkar jag som en del i bekväma och digitaliserade livsstil vi befinner oss i och det vore därför 

intressant som förslag till vidare forskning att undersöka hur vi kan göra för att även minska 

stillasittandet. Mer fysisk aktivitet i skolan är ett bra men inte tillräckligt steg för att lösa just 

det här problemet, då det ur hälsosynpunkt inte räcker med att vi endast börjar bedriva mer 

fysisk aktivitet varje dag om vi sedan sitter stilla mycket av den resterande tiden.   

 

En annan intressant analys går att göra genom att lägga ihop variabler såsom antalet 

idrottslektioner i veckan med elevernas fysiska aktivitet på fritiden för att sedan koppla 

elevernas totala fysiska aktivitet och jämföra med de allmänna rekommendationerna. Som 

beskrivits i litteraturgenomgången är rekommendationerna om minst 60 minuters daglig fysisk 

aktivitet för barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år för att främja både den fysiska samt den 

mentala hälsan (Hagströmer, 2017; WHO, 2010; YFA, 2016). Det innebär fysisk aktivitet totalt 
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sju timmar i veckan (60 minuter gånger sju dagar). Tyvärr blir det dock svårt att besvara frågan 

om hur många av eleverna från respektive skola som når upp till de allmänna 

rekommendationerna utifrån den data som finns tillgänglig. Det går således inte att ge en helt 

klar bild i vilken utsträckning eleverna på båda skolorna når upp till rekommendationerna. Det 

går dock att spekulera i om eleverna på skola A överlag når rekommendationerna i högre 

utsträckning i jämförelse med eleverna på skola B, eftersom deras fysiska aktivitet på fritiden 

totalt sett inte skiljer sig nämnvärt åt, samtidigt som eleverna på skola A har fler idrottstimmar 

i skolan. 

 

Som nämnts tidigare visar även forskning att endast 25 % av idrottslektionerna består av fysisk 

aktivitet då många andra moment tar mycket av tiden (Fröberg et al ., 2017). En lösning på 

problemet skulle kunna vara att utöka antalet idrottslektioner i veckan. Som beskrivs i 

inledningen är Idrott och Hälsa ett kunskapsämne och lektionerna kan självklart inte enbart 

bestå av fysisk aktivitet, men en hävdelse går att göra för att positiva vinningar kan göras om 

eleverna rör på sig mer. För att inte åsidosätta ämnets kunskapsinriktning genom att återgå till 

att det blir ett rörelseämne kan det exempelvis uppnås genom utökat antal lektioner i veckan 

som enbart kan fokuseras på den fysiska aktiviteten. Eleverna kan utöver de ordinarie 

idrottslektionerna således ha ytterligare två till tre lektioner i veckan på cirka 30 minuter, där 

de vet att de ska vara klara och ombytta för att genomföra en pulshöjande aktivitet. Huvudsyftet 

är fysisk aktivitet på måttlig till hög nivå men där vald metod kan variera, till exempel genom 

lek, hinderbana eller cirkelträning. Därmed lämnas utrymme på övriga lektioner att bedriva 

teori och förmedla de kunskaper som ingår i ämnet. Det blir ett sätt att öka den fysiska 

aktivitetsnivån i skolan utan att offra obligatoriska delar i ämnet samt att erbjuda eleverna ett 

sätt att komma närmare de allmänna rekommendationerna av fysisk aktivitet.  

 

För att knyta an till lärarprofessionen och skolan som helhet kan ett antagande låta sig göras 

att mer idrott i skolan, där eleverna får möjlighet att vara mer fysiskt aktiva, rimligtvis borde 

ha en positiv påverkan på skolan då vi i gengäld bland annat får piggare elever som kan 

koncentrera sig bättre på lektionerna vilket i sig bidrar till förbättrade skolresultat 

(Hagströmer, 2017; WHO, 2010; YFA, 2016). Vid sidan av forskningen visar även eleverna 

själva att de upplever dessa positiva vinster. Exempel är några av de citat som presenteras i 

resultatdelen. Det visar att även eleverna har insett de positiva vinsterna som fysisk aktivitet 
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erbjuder och att det är någonting som har stor betydelse. Jag har tidigare även beskrivit vikten 

av att ge barn och unga positiva upplevelser från fysisk aktivitet och idrott redan i tidig ålder, 

för att det ökar chansen att de fortsätter vara fysiskt aktiva även i vuxen ålder (Martins et al., 

2018; Trudeau et al., 1998; Yli-Piipari et al., 2013). Den tendensen visar dels studien som 

genomfördes av Larouche et al (2015) där 12,8 % fler i experimentellgruppen mindes positiva 

erfarenheter från idrotten i skolan och dels ligger det även i linje med resultatet i den här 

studien, då större andel av eleverna på skola A visar en mer positiv inställning till ämnet och 

till fysisk aktivitet. Med koppling till min valda teori, SDT, kan det uppfattas som en högre 

inre motivation hos dessa elever. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som använts i arbetet har varit bra utifrån aspekten som belyses i metodkapitlet, att 

studien är ute efter att studera ett beteende snarare än en mer djupgående mening bakom 

beteendet, vilket istället är huvuddraget för en kvalitativ metod. Därtill var målet att nå ut till 

fler elever för att kunna jämföra mellan större grupper vilket gör att kvantitativ metod lämpar 

sig väldigt bra (Bryman, 2018).  

 

Det finns dock en osäkerhet inom kvantitativa undersökningar som berör resultatet nämligen 

bortfall. Det kan innebära att vissa frågor inte besvaras eller att antalet deltagare blir färre än 

väntat (Djurfeldt, 2010). I den här studien var grundtanken och förhoppningen att genomföra 

undersökningen med tre klasser på varje skola. Dock på grund av rådande tidsbrist under den 

här perioden blev det ett bortfall av en hel klass på Skola B. I tillägg var klasstorlekarna på 

skolan mindre samt att några elever valde att inte delta i undersökningen, vilket inte hände på 

skola A. Dessutom fanns frågor som ett fåtal elever på båda skolorna missat att besvara. Utfallet 

blev att urvalet från skola B dels blev mindre än väntat och dels betydligt mindre än på skola 

A. Därav kan kritik riktas mot möjligheten att generalisera resultatet då urvalet på skola B blev 

relativt litet, vilket jag inte heller avser att göra, utan snarare enbart visa på resultaten som 

undersökningen har givit.  

 

Styrkor med den valda metoden har varit att genom användandet av en enkätundersökning med 

ett förbestämt urval och sedan själv genomfört enkäten på skolorna eftersom det eliminerar 
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potentiella risker som annars kan uppkomma vid exempelvis postenkäter som innebär att 

respondenterna även ska skicka tillbaka enkäten efteråt (Bryman, 2018). Det finns då en fördel 

med att själv vara på plats eller ha lärare man känner bra och som man vet genomför enkäten 

på ett önskvärt sätt då det blir mer strukturerat och svar kan ges på potentiella frågor samt att 

enkäten mottogs direkt på plats när den var ifylld vilket underlättar för respondenterna. Förutom 

ett fåtal ord i några frågor verkade frågorna i enkäten ha varit enkla att besvara och lätta för 

eleverna att förstå, vilket ökar reliabiliteten. Dessutom har resultaten från svaren på de flesta 

frågorna känts viktiga att presentera och analysera vilket innebär att frågorna som ställts har i 

efterhand känts relevanta och viktiga för att besvara undersökningens frågeställning, vilket ökar 

validiteten (Bryman, 2018).   

 

6.3 Slutsatser 

Majoriteten av eleverna på båda skolorna tycker överlag om att vara fysiskt aktiva, intresserar 

sig för ämnet Idrott och Hälsa och ser det som ett positivt ämne samt har motivation till både 

fysisk aktivitet och deltagande på idrottslektionerna. Dock visar det främsta och övergripande 

resultatet i studien att eleverna som erbjuds mer idrottstimmar i skolan och därmed mer daglig 

fysisk aktivitet på måttlig till hög intensiv nivå, utifrån svaren från flesta frågorna i enkäten, i 

större utsträckning tycker om att vara fysiskt aktiva, ser ämnet Idrott och Hälsa som något 

viktigt samt visar på en större motivation att vara fysiskt aktiva. Dock ska det återigen 

förtydligas att med tanke på det låga antalet respondenter från Skola B är det här inget som jag 

menar kan generaliseras eller påstå att det faktiskt är så. Snarare att resultatet som framkom i 

den här studien visar i den riktningen. Fortfarande är det dock drygt en tredjedel av eleverna på 

båda skolorna som är stillasittande i fem timmar eller mer varje dag, något som kan hävdas är 

i alltför stor utsträckning. Fortfarande ett problem ur ett hälsoperspektiv då det inte bara är 

viktigt att röra på sig, utan även att minska stillasittandet (Faskunger & Sjöblom, 2017). Fler 

idrottstimmar löser således inte hela problematiken, däremot kan möjligheten att erbjuda 

eleverna mer daglig fysisk aktivitet vara en positiv del i lösningen. 

 

Avslutningsvis är min tolkning att fler idrottstimmar i skolan, främst med fokus på pulshöjande 

fysisk aktivitet skulle vara en positiv riktning att gå, främst dels för att öka hur mycket barn och 

ungdomar faktiskt rör på sig och dels för att öka deras inre motivation till att själva vilja vara 

mer fysiskt aktiva. Ett koncept som jag anser fler skolor runt om i Sverige borde anamma. 
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Dessutom då forskning visar att en stor del av undervisningstiden i den ordinarie kursplanen 

(75 %) går åt till andra moment än den fysiska aktiviteten (Fröberg et al ., 2017). 

 

6.4 Framtida forskning 

Intressant vidare forskning skulle vara att gå in djupare på ämnet motivation med koppling till 

fysisk aktivitet och ämnet Idrott och Hälsa. Intressant vore också att genomföra en studie som 

mer tydligt besvarar frågan om mer idrott i skolan kan leda att fler barn och ungdomar når upp 

till de allmänna rekommendationerna av fysisk aktivitet och i vilken omfattning. Som nämnt 

tidigare vore det även intressant att undersöka om vi på något sätt kan vända på den nuvarande 

bekväma och digitaliserade livsstilen och minska vårat stillasittande. 
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Bilaga 1 Samtyckesblankett 

 

Informationsblad/Samtyckesblankett 

Till Vårdnadshavare Årskurs 8 på skola 

xxxxxxx & xxxxxxx 

 

Hej mitt namn är Andreas Larsson och jag studerar till lärare i Idrott och Hälsa på 

Karlstads Universitet. För närvarande arbetar jag med en uppsats inom Idrott och 

Hälsa. 

Syftet är att undersöka elevers motivation gällande fysisk aktivitet kopplat till antalet 

idrottslektioner per vecka. 

Den ena skolan jag vill undersöka är Norrstrandsskolan i Karlstad, den andra är 

Tegnérskolan i Säffle. Tanken är att genomföra en enkätundersökning där eleverna får 

svara på frågor som gäller motivation kopplat till fysisk aktivitet.  

Enkäten som eleverna fyller i är helt anonym och kommer att behandlas konfidentiellt 

och svaren kommer endast att användas till resultat i undersökningen. Det går således 

inte på något sätt att se vem som har svarat på enkätfrågorna, endast vad eleven har 

svarat.  

Anledningen till detta informationsblad är att ungdomar som är under 15 år kräver 

vårdnadshavares godkännande för att delta. 

Studien sker i samråd med deras idrottslärare och rektor på respektive skola och 

kommer att ske under skoltid.  

…………………………………………....................................................................... 

Jag samtycker till att mitt barn får delta i enkätstudien                  Ja      Nej  

Elevens namn & klass…………………………………………………………………... 
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Bilaga 2 Enkät 

 

 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

  

 

 

Hej! 

Mitt namn är Andreas Larsson och jag studerar till lärare i ämnet Idrott och Hälsa på Karlstads 
Universitet. Den här studien handlar om motivation till att vara fysiskt aktiv kopplat till ämnet 
Idrott och Hälsa i skolan. Motivation till fysisk aktivitet innebär vad som får någon att vilja eller inte 
vilja röra på sig/träna. Gruppen jag har valt att undersöka är elever i årskurs 8, vilket är 
anledningen till att just Du nu har den här enkäten i din hand. 

  

Ditt deltagande i studien kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder: 

att ingen kommer att veta att det är just du som har svarat 

att ingen kommer att veta vad just du har svarat 

  

Deltagandet i enkätundersökningen är helt frivilligt och du kan välja att avbryta den när som helst. 

 

Enkäten tar ca 5–10 minuter att besvara. 

  

Om du har några frågor angående studien är du varmt välkommen att kontakta mig: 

E-post: Andreaslarsson22@live.se 

  

Eller min handledare på skolan: 

E-post: Christian.augustsson@kau.se 

 

 

Ha det så bra 😊 / Andreas Larsson 

mailto:Andreaslarsson22@live.se
mailto:Christian.augustsson@kau.se
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1. Kön: 

 

Tjej  

Kille  

Annat  

 

 

Nedan följer några frågor kring fysisk aktivitet kopplat till 

idrottslektionerna i skolan. 

 

2. Jag tycker om ämnet Idrott och Hälsa i skolan: 

Stämmer inte alls  

Stämmer inte så bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer bra  

Stämmer väldigt bra  

 

3. Jag byter om inför idrottslektionerna: 

Aldrig   

Sällan   

Ibland   

Väldigt ofta   

Alltid   
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4. Jag upplever ämnet Idrott och Hälsa i skolan som något: 

Negativt  

Positivt  

 

5. Jag upplever ämnet Idrott och Hälsa i skolan som något: 

Oviktigt  

Viktigt  

 

6. Ämnet Idrott och Hälsa i skolan har gett mig motivation till att vara mer fysiskt aktiv 

på fritiden: 

Stämmer inte alls  

Stämmer inte så bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer bra  

Stämmer väldigt bra  

 

7. Ämnet Idrott och Hälsa i skolan har lärt mig hur viktigt det är att vara fysiskt aktiv: 

Stämmer inte alls  

Stämmer inte så bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer bra  

Stämmer väldigt bra  
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8. Såhär många gånger i veckan önskar jag att vi hade idrott i skolan: 

1 gång/vecka  

2 gånger/vecka  

3 gånger/vecka  

4 gånger/vecka  

5 gånger/vecka  

 

9. Här följer några frågor om idrottslektionerna. Skalan är 1–5, där 1 är lägst (stämmer 

inte alls) och 5 är högst (stämmer väldigt bra): 

 

9 a) Jag tycker att det är energigivande att delta på idrottslektionerna: 

1  2  3  4  5  

 

9 b) Jag tycker oftast att det är lustfyllt/roligt att delta på idrottslektionerna: 

1  2  3  4  5  

 

9 c) Det är viktigt att jag känner mig duktig när jag deltar på idrottslektionerna: 

1  2  3  4  5  

 

9 d) På idrottslektionerna är det viktigt att jag känner att jag klarar uppgifterna: 

1  2  3  4  5  

 

10. Vad motiverar Dig att delta på idrottslektionerna? Nämn max 3 saker som Du 

tycker är viktigast: 
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Nedan följer några frågor kring fysisk aktivitet kopplat till fritiden (efter 

skolan). 

 

11. Jag är med i någon föreningsidrott på fritiden: 

Aldrig   

1–2 gånger/vecka  

3–4 gånger/vecka  

5–6 gånger/vecka  

Varje dag   

 

12. Hur ofta brukar du träna (t ex gym eller annan egen träning - ej föreningsidrott) på 

din fritid, så att du blir andfådd och/eller svettas? 

 

Aldrig   

1–2 gånger/vecka  

3–4 gånger/vecka  

5–6 gånger/vecka  

Varje dag   

 

13. Hur många timmar per dag Tror Du ungefär att du sitter stillasittande framför en 

skärm? (mobiltelefon, tv, surfplatta osv): 

Aldrig   

1–2 timmar/dag  

3–4 timmar/dag  

5–6 timmar/dag  
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Mer än 6 timmar/dag  

 

14. I slutet av dagen brukar jag oftast känna att jag har rört mig tillräckligt: 

Stämmer inte alls  

Stämmer inte så bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer bra  

Stämmer väldigt bra  

 

15. Jag önskar jag var mer fysiskt aktiv på fritiden: 

Stämmer inte alls  

Stämmer inte så bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer bra  

Stämmer väldigt bra  

 

16. Vad motiverar Dig att vara fysiskt aktiv på fritiden? Nämn max 3 saker som Du 

tycker är viktigast: 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer några allmänna frågor kopplat till fysisk aktivitet. 
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17. Jag är helst fysiskt aktiv: 

I skolan   

På fritiden   

Båda/spelar ingen roll  

 

18. Här följer några frågor kring fysisk aktivitet och hälsa. Skalan är 1–5, där 1 är lägst 

(stämmer inte alls) och 5 är högst (stämmer väldigt bra): 

 

18 a) Jag tycker om att vara fysiskt aktiv: 

 

1  2  3  4  5  

 

18 b) Jag är motiverad att utföra pulshöjande aktivitet, så att jag blir andfådd och/eller 

svettas, varje dag: 

1  2  3  4  5  

 

18 c) Jag upplever att jag vet hur jag ska leva hälsosamt: 

1  2  3  4  5  

 

18 d) Jag förstår hur viktigt det är att jag rör på mig varje dag: 

1  2  3  4  5  

 

19. Övriga synpunkter på motivation, fysisk aktivitet och/eller ämnet Idrott och Hälsa 

(valfritt): 

 

 

 


