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Bakgrund
Idrottsundervisningen i Sverige har genomgått stora förändringar under den tid det
funnits i skolan. Det är idag ett populärt ämne bland eleverna på mellanstadiet. Det
finns dock elever som inte känner att ämnet är vidare intressant. De verkar sakna
motivation för ämnet. Hur undervisningen ser ut, vad den innehåller för aktiviteter
och vad eleverna gör på fritiden, kan vara avgörande för elevernas motivation.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om mellanstadieelevers motivation till
och syn på ämnet idrott och hälsa. Jag vill veta vilken typ av motivation det är som
påverkar eleverna på lektionerna och frågeställningarna jag har valt att utgå ifrån är
följande:
(1) I vilken utsträckning påverkas motivationen av hur fysiskt aktiv eleven är på sin
fritid? (2) Finns det vissa specifika moment inom undervisningen som påverkar
motivationen till ämnet? (3) Påverkar lärarens ledarskap, struktur och planering
elevernas motivation?

Metod
Studien som genomfördes var en kvantitativ studie där datainsamlingen skedde med
hjälp av en enkät. Urvalet till studien var 97 elever i årskurs 5 och 6 från en skola.
Enkäten utgår ifrån Lars-Magnus Engströms stora enkätstudie ifrån 2004 för att öka
reliabiliteten i min forskning.

Resultat
Resultaten av enkätundersökningen visar att elevernas motivation för ämnet idrott och
hälsa kan baseras på om de är aktiva inom föreningsidrotten, hur väl de tycker om de
aktiviteter som är mest framträdande och hur väl lärarens undervisning passar dem.
De elever som exempelvis vill ha mer idrott i skolan, är i högre grad aktiva inom
föreningsidrotten på fritiden, tycker om de vanligaste aktiviteterna som innefattar
bollar och anser att deras lärares undervisning passar dem.
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1. Inledning
Ämnet idrott och hälsa ska bland annat ge eleverna ett intresse av att vara fysiskt
aktiva genom hela sitt liv (Skolverket, 2011). För att eleverna ska kunna få ett intresse
av att vara fysiskt aktiva och bibehålla det, krävs det att eleverna känner motivation
för ämnet. Det gör dock inte alla elever (Eriksson, 2003). Kunskapen om elevers
motivation inom ämnet idrott och hälsa blir därför en viktig fråga som lärare inom
ämnet behöva fundera över. Vad finns det för olika saker som påverkar elevernas
motivation och hur fungerar egentligen motivationen? Frågorna är många och svaren
på dem är inte enkla eller okomplicerade. Tanken har därför väckts om att undersöka
och försöka utveckla mer kunskap om vad som påverkar elevernas motivation och hur
motivation kan förklaras.
Efter avslutad utbildning kan jag bland annat arbeta som lärare i ämnet idrott och
hälsa för år F-6. Det är som sagt ett ämne som alla elever inte finner motiverande.
Som framtida idrottslärare är elevernas motivation för ämnet en essentiell fråga. Att
utveckla mer kunskap inom motivation, ser jag som ett sätt att öka professionaliteten
inom min lärarroll. Ju mer kunskap en lärare besitter, desto bättre undervisning
kommer eleverna att få. Bristen på utbildning bland idrottslärare i årskurs 4-6 är
betydande, då utbildning saknas för upp till 30 % av undervisningen
(Skolinspektionen, 2012). Det blir därför viktigt att utveckla mer kunskap om
elevernas motivation inom ämnet idrott och hälsa och vilka olika faktorer som kan
tänkas påverka motivationen. För att undersöka hur eleverna upplever ämnet har en
enkätundersökning genomförts. Analysen av enkätsvaren kommer sedan att ligga till
grund för denna uppsats resultat. Motivation är ett stort ämne och denna uppsats är
tänkt som en liten del av ett livslångt kunskapsutvecklande inom min framtida
profession.
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2. Bakgrund
Idrottsundervisningen i skolan idag kallas för idrott och hälsa. Så har det inte alltid
varit. Från början kallades ämnet för gymnastik och hade en stark prägling av
gymnastiken och dess olika övningar, där tanken var att träna kroppen på rätt sätt.
Ämnet och dess innehåll har sedan förändrats genom åren till att bli allt mer
idrottsinriktat (Engström, 2010). Gymnastiken har fått ta ett kliv tillbaka för att ge
plats för olika idrotter och sporter från föreningslivet. En tydlig indikering på den
processen är när ämnet 1980 bytte namn från ”gymnastik” till ”idrott” (Engström,
2010).
Ämnet har sedan utvecklats med införandet av fler idrottsformer som tagit plats i vårt
samhälle, t.ex. innebandy och betonar även samarbete och lek som två viktiga inslag.
Eleverna ska lära för livet och idrottsundervisningen ska hjälpa dem att skapa intresse
för att vara fysiskt aktiva resten av livet. Begreppet hälsa har tagits in i
undervisningen och getts stor vikt då ämnet numera kallas just idrott och hälsa
(Skolverket, 2011). Engström (2010) menar att ämnet nu ”gått varvet runt” (s. 39) och
återigen har en undervisning som syftar till att träna upp kroppen på ett hälsosamt sätt
utifrån den egna individen. Vad symboliserar då undervisningen idag, inom idrott och
hälsa, och vad är framträdande inom ämnet?
Idrott och hälsa är ett populärt ämne i skolan och den stora majoriteten av elever och
idrottslärare är nöjda med ämnet (Eriksson, 2003). Samtidigt finns det de elever som
inte är lika nöjda med ämnet och inte finner det motiverande. Hela 13 % av alla elever
i årkurs 6 instämmer lite eller inte alls i att ämnet är intressant (Eriksson, 2003).
Frågan om varför inte alla elever finner ämnet idrott och hälsa intressant och
motiverande, behöver därför ställas och försöka besvaras. Det finns flera olika
rapporter och granskningar att tillgå som har granskat ämnet idrott och hälsa. En av de
senaste är en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2012). Den bygger på en
undersökning gjord på elever i årskurs 4-6 och är därmed en bra grund att utgå ifrån,
eftersom min forskning ska handla om elever inom de åldrarna.
Elevers enskilda motivation utgår delvis efter vad som undervisningen handlar om.
Alla har inte samma intresse för samma saker och innehållet på lektionerna kan
avgöra hur motiverande eleverna finner undervisningen. Kvalitetsgranskningen från
Skolinspektionen (2012) tar upp att det centrala innehållet rörelse är dominerande i
undervisningen. Hela 94 % av tiden läggs på just rörelse och de vanligaste
aktiviteterna är ”bollspel, lek träning och motion” (s. 11). Att bollspel och
bollaktiviteter är ett dominerande inslag på lektionerna fann även Skolinspektionen
(2010) när man observerade lektioner för årkurs 7-9 i sin flygande tillsyn och
Skolverket i sin utvärdering av idrott och hälsa under 2003 (Eriksson, 2003). Elever
som då inte känner att aktiviteter eller lekar med boll är det som de tycker mest om,
kommer då naturligtvis att inte känna samma motivation för en undervisning som
bygger just på ovanstående.
Idrottslärare bör alltså utifrån en tolkning av litteraturen variera innehållet på
lektionerna för att alla elever ska känna motivation för ämnet. Att det inte sker kan
bero på olika saker. En av de sakerna som är tydlig för elever i årskurs 4-6, är i till
vilken grad deras idrottslärare har kompetens för att undervisa dem inom ämnet.
Kompetens hänger ihop med vilken utbildning som den undervisande läraren har. Att
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lärarnas kompetens och utbildning är viktig, signaleras tydligt av regeringen med
införandet av lärarlegitimationen. Skolverket vill öka kvalitén i den svenska skolan
och tydliggöra lärarnas behörigheter (http://www.skolverket.se/kompetens-ochfortbildning/lararlegitimation). Det är därför intressant, men samtidigt skrämmande
att läsa att i drygt 30 % av de observerade lektionerna i Skolinspektionens (2012)
senaste granskning hade inte läraren någon utbildning för att undervisa inom idrott
och hälsa. Det är givetvis inte optimalt för varken elever eller den undervisande
läraren. Avsaknaden av en utbildning ger inte en större chans till att en lärare ska
anpassa undervisningen så att alla elever känner sig tillfredsställda och motiverade.
Samma slutsats om lärares avsaknad av utbildning inom idrott och hälsa stärks även
av andra rapporter (Skolverket, 2004).
Hur ämnet utformas och genomförs framträder som en stor del av en idrottslärares
arbete. Att tänka på saker som lektionsinnehåll, upplägg av undervisningen och
motivationsfaktorer är alla delar som en utbildad idrottslärare ska behärska. Hur lärare
bygger upp ämnet för eleverna har en stor betydelse för hur aktivitetsnivån kommer
att se ut för eleverna. Det visas inte bara av en studie, utan av flera andra olika studier
(Skolverket, 2010). Det faller sig naturligt att en begränsad och svag undervisning
inte kommer att tilltala alla elever. Det är precis som med allt annat i livet. När vi
människor inte känner motivation eller erbjuds någonting som utmanar oss, har vi en
tendens att tappa intresset. Det farliga är att om det händer för elever i idrott och hälsa
riskerar de att gå miste om kunskaper som kan gagna dem senare i livet
(Skolinspektionen, 2010).
Ämnet idrott och hälsa skiljer sig från vissa andra ämnen i skolan då det framförallt är
ett praktiskt ämne. Det bygger på att eleverna ska röra sig, vara aktiva i rörelsen och
känna glädje vid fysisk aktivitet. Många elever gör även det på fritiden genom
föreningsidrotten och annan spontan lek och rörelse. Alla elever är dock inte
engagerade i föreningsidrotten och har inte heller ett intresse av att vilja använda sin
fritid till lek och rörelse. Andra intressen kan dominera livet för de eleverna.
Problemet blir då i ett praktiskt ämne som idrott och hälsa att det uppstår en skillnad i
vad eleverna kan och vad de förväntar sig av ämnet. Elever som är fysiskt inaktiva på
fritiden kan komma att uppleva att de inte är aktiva på idrottslektionerna i skolan, då
de saknar den praktiska erfarenheten av ämnet på sin fritid. Deras lärande blir då inte
optimalt och de kommer att utveckla en negativ bild av rörelse och fysiskt aktivitet
(Eriksson, 2003). Just elevers förväntan på vad ämnet ska erbjuda dem är en del av
deras motivation för ämnet. Studier visar att elever som är aktiva inom
föreningsidrotten associerar ämnet med ett upplägg som liknar föreningsidrotten,
medan andra elever ser ämnet som mer betonat av lek och spel (Skolinspektionen,
2012,). Det kommer att få avgörande konsekvenser för hur eleverna upplever
undervisningen och för deras motivation till ämnet.
Sammanfattningsvis finns det flera orsaker som avgör elevernas motivation till ämnet.
Ovan presenterad forskning, undersökningar och sammanställningar visar en del av de
orsakerna. Men det finns givetvis fler orsaker och frågan om motivation är invecklad
och kan se ut på många olika sätt. Nedan följer mitt syfte och frågeställningar om just
elevers motivation. De är utformade efter en tanke om vad en lärare i idrott och hälsa
kan behöva förstå i sitt arbete för att förbättra sin undervisning.
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3. Syfte
Syftet är att utveckla kunskap om mellanstadieelevers motivation till och syn på
ämnet idrott och hälsa.

Frågeställningar
I vilken utsträckning påverkas motivationen av hur fysiskt aktiv eleven är på sin
fritid?
Finns det vissa specifika moment inom undervisningen som påverkar motivationen
till ämnet?
Påverkar lärarens ledarskap, struktur och planering elevernas motivation?
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4. Ämnet idrott och hälsa genom historien
Idrottsundervisning i den svenska skolan har bedrivits under en lång tid. Det fanns
redan 1842 med bland de ämnen som var obligatoriska i den nyligen inrättade
folkskolan, som nu var obligatorisk. Ämnet kallades då för gymnastik, men hade låg
status bland de övriga ämnena och förde en ganska anonym tillvaro i skolan. De
författningar som styrde över undervisningen vid denna tid, lade ingen större vikt vid
gymnastiken, förutom att den skulle utövas en halvtimme om dagen, fyra dagar i
veckan (Annerstedt, 2001). Ämnet hade en tillbakadragen roll i skolan under
resterande del av 1800-talet och även en bit in på 1900-talet. Vissa förändringar gick
att skönja, som att gymnastiken helst skulle utövas i lokaler som är byggda för det
ändamålet och innehöll vissa redskap för gymnastiska övningar. Även innehållet i
undervisningen fick något klarare riktlinjer vid sekelskiftet och i ämnet skulle det ingå
”fristående gymnastik, marsch- och språngöfningar samt, där omständigheterna
sådant medgifva, enkel redskapsgymnastik” (Normalplan för undervisningen i
folkskolor och småskolor 1900, s. 49).
Ämnet gymnastik började att förändrats och fick tydligare definitioner under en bit in
på 1900-talet. Utvecklingen fortsatte och i kursplanen från 1919 blev målsättningarna
för ämnet mer tydliga. Undervisningen ska ”befordra en sund allsidig kroppshållning,
vänja eleverna vid god kroppshållning, vänja dem för det praktiska livets
arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse och arbetssätt, väcka lust för fortsatta
kroppsövningar och befordra kraft, hälsa och levnadsglädje” (Annerstedt, 2001, s.
87). Målen utgick i enlighet med linggymnastikens 1grunder som var etablerad vid
denna tid och varit det sedan mitten av 1800-talet i Sverige. Linggymnastikens syfte
var att utföra olika övningar med kroppen. Dessa skulle utföras i grupp och tanken
bakom dem var att övningarna skulle främja hälsan för de som utövade dem.
Gymnastiken hade en stark vetenskaplig koppling och det var viktigt att de övningar
och rörelser som genomfördes, följde de lagar som finns för våra kroppar. Alltså den
anatomiska och fysiologiska vetenskapens lagar (Annerstedt, 2001).
Linggymnastiken hade alltså en stark inverkan på undervisningen i de svenska
skolorna. Dock började det uppstå motsättningar mellan olika tankesätt för
gymnastiken i skolan. Tanken om att linggymnastikens vetenskapliga sätt behövde
ändras för att gynna eleverna framträder då, och ämnet byter namn från ”gymnastik”,
till ”gymnastik med lek och idrott”. Det skedde vid införandet av 1919 års kursplan
och idrottsundervisningen gjorde nu sin första av flera olika förändringar under 1900talet. Nästa förändring kom med 1955 års undervisningsplan. Målet för ämnet är
bland annat att ”tillfredsställa elevernas naturliga rörelsebehov”, ge ”rekreation i det
dagliga arbetet” och att vänja ”eleverna vid samarbete” (Kungliga Skolöverstyrelsen,
1955, s. 137). Samarbete mellan elever har infördes då som mål och undervisningen
skulle också agera som ett sätt för att låta eleverna få utlopp för sitt behov av att röra
sig. Linggymnastikens vetenskapliga rörelser tog då ett steg tillbaka och det är istället
elevernas egna naturliga behov av att röra på sig som blev det essentiella i
undervisningen.
Nästa kursplan för ämnet kom 1962. Anmärkningsvärt då var att tiden för
gymnastiklektioner minskat med 50 % på bara några decennier (Annerstedt, 2001).
1

Gymnastiksystem grundat av Pehr Henrik Ling (1776-1839).
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Ämnets roll och status bland de övriga ämnen försämrades alltså genom den
minskade undervisningstiden. Målsättningen för undervisningen blev bredare och
undervisningen utgick då ifrån nio olika huvudmoment. Dessa är gymnastik, dans,
lek, bollspel, friidrott, orientering, skridskoåkning, skidåkning och simning (Kungliga
Skolöverstyrelsen, 1962). Den nästföljande ändringen kom bara sju år senare i och
med läroplanen för grundskolan från 1969. En stor förändring i ämnet då var att
begreppet fostran försvinner och det talas istället om att eleverna ska utveckla sina
estetiska, sociala och fysiska egenskaper samt även sin hälsa och hygien
(Skolöverstyrelsen, 1969). Ämnet kunde då sägas bli mer öppet och demokratiskt
samt att elevernas individuella förutsättningar skulle tas i beaktande.
1980 skedde ännu en stor förändring av ämnet. Det bytte nu namn från ”gymnastik
med lek och idrott” till ”idrott”. Tanken var delvis att gymnastik bara var en av de
många olika idrotter som existerade. Namnbytet skedde i samband med den nya
läroplanen för grundskolan. Ämnet breddades ännu mer och läraren i ämnet fick
större frihet i utformandet av sin undervisning. Det blev föreningsidrotten och dess
principer som kom att prägla undervisningen istället för de gymnastiska
kroppsövningarna (Engström, 2010). Variationen på lektionerna ökade med
införandet av nya idrotter som uppkommit, t.ex. innebandy. Ämnet hade lämnat sin
bakgrund från linggymnastiken och tog istället formen av ett ämne där bredden på
undervisningen fick dominera. Bredden symboliserades tydligt med de tio
huvudmomenten som fanns i kursplanen. Dessa var (Skolöverstyrelsen, 1980):
 Gymnastik
 Hälsa, hygien och ergonomi
 Bollspel och lekar
 Dans
 Friidrott
 Orientering och friluftsliv
 Lek
 Simning och livräddning
 Skidåkning,
 Skridskoåkning, iskunskap och livräddning
Nästa ändring av ämnet skedde 1994, då nästa läroplan lanserades. En direkt ändring
var att ämnet bytte namn från ”idrott” till ”idrott och hälsa”. Namnändringen skedde
för att begreppet hälsa skulle bli mer framträdande inom ämnet och att det skulle
göras kopplingar mellan hur hälsa hängde samman med idrott och livsstil (Annerstedt,
2001). Ytterligare en uppenbar skillnad var hur ämnet smalnades av. I läroplanen från
1980 fanns det tio huvudmoment som undervisningen byggde på. Nu hette det istället
kunskapsområden och de var tre till antalet. Det första var rörelse, rytm och dans. Det
andra var natur och friluftsliv och det tredje var livsstil, livsmiljö och hälsa
(Utbildningsdepartementet, 1994). Ämnet ville avgränsa sig ifrån föreningsidrotten
och känslan var att ämnet för första gången stod mer på egna ben. Det var varken
linggymnastiken eller föreningsidrotten som ligger bakom tankesättet för ämnet, utan
istället visar införandet av ordet ”hälsa” att ämnet återigen genomgick en stor
förändring.
Den senaste förändringen av ämnet idrott och hälsa skedde 2011, vid lanseringen av
den senaste läroplanen. Det är i den läroplanen som vi befinner oss i idag och den som
har präglat de omformade lärarutbildningarna som startade hösten 2011. Med
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läroplanen kom ett nytt betygsystem. Det är en sexgradig betygsskala, från A-F.
Ämnet utgår inte längre ifrån olika kunskapsområden som i läroplanen från 1994,
utan nu är det istället tre tydliga indelningar som ligger till grund för vad
undervisningen ska bygga på. Dessa tre är rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv
och utevistelse (Skolverket, 2011). Det centrala innehållet är likt de kunskapsområden
som var definierade i den tidigare läroplanen. Ämnet verkar alltså inte genomgå en
lika stor förändring nu, som vid tidigare tillfällen i historien. Det intressanta nu är att
målen med undervisningen verkar vara ungefär samma som när linggymnastiken
dominerade undervisningen (Engström, 2010). Då som nu ska alla kunna delta efter
sina individuella förutsättningar och få träna sin egen kropp med en tanke om att det
är bra för hälsan genom hela livet. Grunderna för linggymnastiken är t.ex. ”en sund
allsidig kroppshållning”, ”väcka lust för fortsatta stärkande kroppsövningar” och
”befordra kraft, hälsa och levnadsglädje” (Annerstedt, 2001, s. 87). En del av den
senaste kursplanens innehåll är att eleverna ska utveckla sin förmåga i att ”röra sig
allsidigt i olika fysiska sammanhang” och ”värdera idrott och andra fysiska aktiviteter
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil” (Skolverket, 2011). En jämförelse
ger ganska snabbt bilden av ett ämne som på ett sätt har återvänt till sina rötter.
Ämnet som vi idag kallar idrott och hälsa har som texten beskriver haft en spännande
historia. Mycket har hänt och mycket har förändrats. Om de förändringarna är bra
eller dåliga är inte denna uppsats till för att svara på, men att ämnet och även
samhället nu är annorlunda än när folkskola startade år 1842 är en sak som är säker.
Vad är det då som påverkar ämnet idag och hur kan man beskriva och förklara några
av de olika delar som ingår för eleverna och läraren i undervisningen? Nedan följer
min forskningsöversikt som kommer att ta upp motivationsteorier, elevers
fritidsaktiviteter och dessas betydelse för elevernas idrottsvanor i skolan, om vilka
framträdande moment som finns i undervisningen idag samt teorier om ledarskap.
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5. Forskningsöversikt
Liknande studier
En av de största studierna som gjort om ämnet idrott och hälsa i Sverige är projektet
Skola-Idrott-Hälsa som Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm har
genomfört. En bra inblick i projektet finns på deras hemsida (http://www.gih.se/sih)
och i den första utgivna rapporten om projektet (Engström, 2004). Inom
forskningsprojektet har man bland annat undersökt hur elever i årkurs 5 upplever
ämnet idrott och hälsa. Det har gjorts med hjälp av en enkätstudie. Resultaten av
forskningsprojektet finns hänvisade till delvis på den ovanstående hemsidan, men
också i tidningen Svensk Idrottsforskning (Sandahl, 2002). Forskningens resultat visar
på att vissa aktiviteter såsom bollaktiviteter tillåts dominera undervisningen i idrott
och hälsa. Det kan bero på flera olika orsaker, men två av dem är delvis bristen på
utbildade lärare och att lärare gör de aktiviteter som de själva har varit, eller är
engagerade i på sin fritid. Vidare visar forskningen på att elevers motivation för
ämnet kan bero på hur aktiva de är på fritiden. De elever som är aktiva inom
föreningsidrotten får en fördel på lektionerna i idrott och hälsa, då undervisningen där
liknar föreningsidrotten.
En ytterligare inblick i ämnet idrott och hälsa ges av de rapporter som Skolverket och
Skolinspektionen har publicerat. Resultatet av rapporterna har stora likheter med
forskningen från GIH, t.ex. när det gäller betydelsen av att vara aktiv på fritiden
(Eriksson, 2003) och bristen på utbildade lärare i ämnet idrott och hälsa
(Skolinspektionen, 2012). Mycket av de tidigare studierna tar alltså upp samma typ av
problem med undervisningen i ämnet idrott och hälsa och tre stora delar är betydelsen
av att vara aktiv på fritiden, lektionernas innehåll och hur undervisningen ser ut.
Andra rapporter om skolan och ämnet idrott och hälsa kommer också till samma
slutsats om det tre ovan nämnda delarna.

Motivationsteori
Här redovisas en av flera olika förklaringar av begreppet motivation och dess olika
beståndsdelar, samt hur de påverkar den enskilda individen.
Alla människor har någon gång upplevt viljan att göra någonting. Den viljan kallas
för motivation (Ryan & Deci, 2000). Beslut som vi tar, eller inte tar, om att t.ex. delta
i en aktivitet grundar sig på hur väl motiverade vi är för den aktiviteten. Det handlar
om hur vi upplever de saker som omger aktiviteten och vad vi själva har för känslor
för den och dess syfte. Den mängd motivation som vi människor har ser olika ut för
enskilda individer utifrån olika situationer. Även typen av motivation kan variera. Det
går t.ex. att ha samma höga, eller låga, motivation för exempelvis ämnet idrott och
hälsa, men varför just en viss motivationsnivå finns kan variera (Ryan & Deci, 2000).
Den mest grundläggande indelningen av olika motivationstyper är den där det finns
inre och yttre motivation, samt ingen motivation.
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Figur 1: Översikt över de olika motivationstyperna.

Källa: Ryan och Deci (2000, s. 61).
Inre motivation
Inre motivation, eller på engelska intrinsic motivation, förklarar Deci och Ryan
(1985), att det är den typ av motivation som utgår ifrån vår egna personliga
tillfredställelse, inte för att vi exempelvis kommer bli belönade eller få ut någonting
av det vi genomfört, utan vi genomför det för den positiva erfarenhet som kommer
från att träna och utöka sina egna förmågor (Ryan & Deci, 2000). Det handlar om den
glädje som vi får av att genomföra saker som vi tycker om och är intresserade av. Den
inre motivationen grundar sig i känslor, framförallt positiva sådan. Vid val av
deltagandenivå för eleverna i t.ex. idrottsundervisningen, blir deras egna känslor för
undervisningen givetvis avgörande. Positiva känslor för undervisningen leder till en
positiv inställning till det som ska genomföras och bidrar till ett så bra genomförande
som möjligt. Samtidigt är det givetvis precis tvärtom när eleverna har negativa
känslor för undervisningen. Inre motivation kan alltså hjälpa undervisningen i idrott
och hälsa till att bli bättre, genom att de deltagare som upplever en inre motivation
kommer att få den mest fulländade upplevelsen av det som genomförs (Deci & Ryan,
1985).
Yttre motivation
Yttre motivation, eller på engelska extrinsic motivation, är motsatsen till den inre
motivationen. Där den inre motivationen utgår ifrån från glädjen av att genomföra
någonting, utgår den yttre motivationen från att det genomförda, i slutändan kommer
att vara till fördel för den individen själv (Ryan & Deci, 2000). Det handlar inte om
glädjen som kan uppstå när man t.ex. klarat av någonting nytt eller genomfört
någonting svårt, utan istället vad värdet är på att en uppgift blivit genomförd. Ett
klassiskt exempel är det om en elev som ska göra sin hemläxa. Gör eleven läxan
utifrån att den känner glädje över att lära sig det som läxan syftar till, använder eleven
sig av sin inre motivation. Gör eleven däremot läxan för att den är rädd för sina
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föräldrars eventuella straff om läxan inte görs är det yttre motivation. Likadant om
eleven gör läxan för att få ett bra betyg. Då är det också yttre motivation. Eleven gör
läxan för värdet av betyget, inte utifrån sitt eget intresse. (Ryan & Deci, 2000). Dock
stimuleras eleven inifrån när den gör läxan för att uppnå ett bra betyg. Som man kan
se i Figur 1, finns det alltså fyra olika typer av yttre motivation. En jämförelse av
översikten i Figur 1 ger bilden av att den yttre motivationen som består av fyra olika
typer är mer komplex än den inre motivationen som enbart består av en typ. Den yttre
motivationen är också den mest dominerande och verkar för varje avklarad årskurs i
skolan att öka i betydelse (Ryan & Deci, 2000).
Det finns som sagt fyra olika typer av yttre motivation (figur 1). Den första av de fyra
olika typerna av yttre motivation kallas external regulation och ligger längst till
vänster på skalan över de fyra typerna. Det betyder att den helt oberoende av all form
av inre motivation. Det är en typ av motivation som används när en person gör saker
för att antagligen bli belönad eller att undvika straff (Ryan & Deci, 2002) Den andra
typen kallas för introjection regulation och involverar nu lite av en inre motivation.
Ryan och Deci (2002) skriver att denna typ av yttre motivation används när en person
vill undvika skuld eller förstärka sitt ego. De menar vidare att denna slags yttre
motivation är involverad när saker genomförs utifrån en persons självförtroende. Den
tredje typen kallas för regulation through identification. Det är en typ som är mer
beroende av vad en person själv tänker om olika mål och bestämmelser. Det handlar
om hur en person värdesätter de olika målen och inser vikten av dem för sin egen
personlighet (Ryan & Deci, 2002). Den sista typen av yttre motivation kallas
integrated regulation och är den typ som är minst beroende av de yttre
motivationsfaktorerna. Den liknar till stor del den inre motivationen, men det finns en
tydlig skillnad. Det är att även om saker genomförs frivilligt, görs de ändå för att
uppnå viktiga personliga mål (Ryan & Deci, 2002), till skillnad mot den inre
motivationen som helt byggde på att saker exempelvis görs för den upplevda glädjen
av genomförandet.
Ingen motivation
När en människa inte känner någon motivation överhuvudtaget, kallas det för
amotivation, och beror enligt Ryan och Deci (2000) på att exempelvis en aktivitet inte
värdesätts av de som ska genomföra den, att det saknas självförtroende av för det som
ska genomföras och att de inte tror att resultatet av det som genomförts kommer bli
bra.

Elevers fritidsaktiviteter och dess betydelse i ämnet idrott och hälsa
Alla elever i skolan har någon form av intressen som de utövar utanför skoltid. Det
kan vara allt från idrott till TV-spel eller någonting helt annat. Den enkla slutsatsen är
att eleverna förutom när de gör sina läxor sysslar med andra saker än vad de gör i
skolan. Frågan är då vad det är för aktiviteter som de engagerar sig i och hur de
aktiviteterna påverkar deras motivation för ämnet idrott och hälsa. En av de
populäraste sysselsättningar på fritiden är idrottsutövande. Lite drygt 2/3 av alla barn
mellan 10-12 år är med i en idrottsförening (Engström, 2010). Barn i
mellanstadieåldrarna tycker alltså mycket om att idrotta och de utövar det genom
medlemskap i en idrottsförening. Att barn tycker om att idrotta på sin fritid stärks
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också av annan forskning. För både flickor och pojkar i åldrarna nio till sexton år är
alternativet att hålla på med någon sport det fjärde mest populära
(Barnombudsmannen, 2010). Vi använder oss i Sverige gärna av namnet
föreningsidrott när vi pratar om idrottsutövande inom en förening. Det namnet
kommer att användas i fortsättningen. Föreningsidrottens historia i Sverige är inte
speciellt lång. Den hade sin storhetstid på 1980-talet då det hade varit ett stadigt
ökande av medlemmar i cirka tjugo års tid (Larsson, 2005). Föreningsidrotten kom att
starkt påverka idrottsundervisningen i skolan, framförallt genom läroplanen från
1980. Dess påverkan på ämnet har sedan minskat genom införandet av nya läroplaner.
Dock kommer alltid föreningsidrotten att påverka undervisningen. Sandahl (2004)
drar slutsatsen att de lärare och elever som själva är eller varit aktiva inom
föreningsidrotten driver undervisningens innehåll mot just de idrottsgrenar de själva
är eller varit aktiva i. Samma slutsats kommer även andra forskare till vid studier av
idrottslärares utbildning och sportsliga bakgrund (Lundvall & Meckbach, 2004)
Föreningsidrotten påverkar alltså undervisningen och inte bara genom att lärare själva
varit eller är aktiva inom den. 2/3 av eleverna är också det, vilket gör att även de är
påverkade av tankesättet inom föreningsidrotten. Både elever och lärare kommer
alltså att ta med sig sina tankar om vad idrott är in på lektionen. Elever i årskurs fem
har en idé om att ämnet idrott och hälsa är uppbyggt av olika idrottsgrenar som de ska
lära sig utöva och i slutändan få betyg på (Larsson, 2004). Samma slutsats kommer
även Skolinspektionen till i sin senaste granskning av ämnet för årskurs 4-6.
Intervjuer med elever visar att de som är aktiva inom tävlingsidrotter eller andra
aktiviteter tror att det är även det ämnet idrott och hälsa handlar om
(Skolinspektionen, 2012). Det är tydligt att föreningsidrotten fortfarande har ett starkt
grepp över hur idrott och hälsa uppfattas. Alla elever i skolan är dock inte med i
föreningsidrotten. Vilken betydelse det får för dem själva och hur dessa elever
uppfattar och uppskattar undervisningen blir nästa fråga att undersöka. Den första
tanken är att de elever som inte är aktiva inom föreningsidrotten, inte kommer att ha
samma tanke om ämnet som de elever som är aktiva inom föreningar. Den bilden
bekräftas av att elever som inte är aktiva ser ämnet som en plats för rörelse och lek
(Skolinspektionen, 2012).
En klar skillnad blir tydlig av vad eleverna, utifrån deras grad av aktivitet, har för
förväntningar på ämnet. Bilden av aktiv kontra inaktiv och betydelsen för hur det
påverkar uppfattningen om idrott och hälsa blir mer och mer klar. Aktiva och inaktiva
ser ämnet på två olika sätt och har olika förväntningar på det. De borde då rimligtvis
även tycka olika om ämnet, vilket bekräftas av Skolverket. Elever som är fysiskt
aktiva på fritiden är de som trivs bäst med ämnet (Skolverket, 2004) medan elever
som är inaktiva på fritiden inte känner sig delaktiga i ämnet och inte blir inspirerade,
utan skapar sig en negativ bild av rörelse (Eriksson, 2003). Betydelsen av elevers
fritidsaktiviteter för undervisningen framträder som viktig enligt den ovanstående
forskningen. Elevernas grad av aktivitet utanför skoltid kommer att påverka både dem
och undervisningen de deltar i. Hur påverkas då undervisningen av ovanstående
slutsatser och vilka moment kommer ta störst plats?

Framträdande moment och dess betydelse för ämnet idrott och hälsa
Undervisningen i idrott och hälsa har precis som alla andra ämnen en kursplan från
Skolverket att utgå ifrån vid planeringen och genomförandet av undervisningen. Den
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senaste kursplanen har tre olika delar som centralt innehåll. Rörelse, hälsa och livsstil
samt friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011). De tre delarna och dess innehåll
ska fungera som ett riktmärke för utformandet av en bred undervisning som ska hjälpa
eleverna att utveckla sina förmågor. Det har dock funnits en aktivitet som väldigt
länge fått dominera undervisningen och tagit upp en stor del av lektionstiden och det
är bollspel. Andra namn kan vara bollek eller bollaktivitet. Dominansen har pågått
under lång tid. Redan i en studie från 1968 stod bollspel för 29 procent av den totala
undervisningstiden (Engström, 1968, s. 15). Bollspel har sen dess fortsatt att vara
dominerande inom ämnet och i en uppföljande studie på ovanstående resultat låg
procentsatsen för bollspel kvar på 29 procent år 1984 (Carlsten, 1989, s. 39).
Aktivitetens fortsatta dominans vid Carlstens studie kan ses i relation till hur
föreningsidrotten påverkade ämnet som starkast under 1980-talet och att ämnet då
endast hette ”idrott”, och inte ”idrott och hälsa”.
Nästa stora studie på ämnet och dess innehåll genomfördes 2001. Man undersökte då
bland annat återigen hur stor del av undervisningen som ägnades åt olika aktiviteter.
Nu stod bollspel för 32 procent av lektionsinnehållet (Sandahl, 2002). Det är
anmärkningsvärt att trots införande av nya läroplaner har inte ämnet förändrats. Både
studien från 1968 och från 1984 ska ses i ljuset av att undervisningsmetodiken var
annorlunda då (Sandahl, 2004). Ämnet hade inte samma struktur då som det har nu
och det bör antagligen vara så att de som undervisade helt enkelt hade mer frihet att
lägga upp sin undervisning. Men 1994 kom en ny kursplan för ämnet vars tanke var
att forma om idrottsämnet och se till att inga delar av undervisningen lämnades
utanför genom att få för lite tid (Sandahl, 2004). Resultaten av studien från 2001
borde alltså vara annorlunda med tanke på att det då fanns en kursplan som skulle
styra upp ämnet mer än tidigare. Men att förändra saker kan ta lång tid. Lärarna hade
kanske inte hunnit ändra sin undervisning tillräckligt för att det skulle ge utslag i
studien som genomfördes sju år efter införandet av kursplanen. Man kan då tycka att i
mer nyligen genomföra studier borde det gå att se ett annat resultat, vilket dock inte är
fallet. Den nationella utvärderingen 2003 är nästa stora studie på ämnet. När lärarna
tillfrågades om vilken den vanligaste aktiviteten på deras lektioner var, svarade 35
procent att det var bollaktivitet (Eriksson, 2003). Aktivitetens dominans verkar inte
avta, vilket kan ses som konstigt då det i samma utvärdering framkommer att lärare
inte ser bollaktivitet som den viktigaste aktiviteten. Endast 12 procent av tillfrågade
lärare nämner i undersökningen bollaktivitet som den viktigaste aktiviteten (Eriksson,
2003). Det får betraktas som ett sorts dilemma för ämnet. Bollspel eller bollaktivitet
är inte den viktigaste aktiviteten bland lärarna, men samtidigt det vanligaste. Det
behöver tas i beaktande och när man tittar på forskning om ämnet.
Efter den nationella utvärderingsstudien av idrott och hälsa blir nästa stora studie av
vikt den som Skolinspektionen genomförde år 2010. I den har de under en och samma
dag undersökt drygt 300 lektioner i hela Sverige och tittat på undervisningen för
årskurs 7-9. Ett av studiens resultat är att bollspel är den klart dominerande aktiviteten
på lektionerna (Skolinspektionen, 2010). Precis som tidigare får en enskild aktivitet
fortsätta att ta väldigt stor plats i undervisningen, trots att det gått sexton år sedan den
senaste kursplanen, så inkörningsperioden för lärarna måste varit slut vid denna
undersökning. Den bredd som kursplanen ska ge kommer helt enkelt inte fram
(Skolinspektionen, 2010). Nästa studie kom två år efter den stora granskningen av
lektionsinnehållet. Denna gång har undervisningen för årskurs 4-6 undersökts med
hjälp av intervjuer, observationer och dokumentstudier (Skolinspektionen, 2012).
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Granskningens observationer visar att ”rörelse” är dominerande kunskapsområdet. I
genomsnitt läggs 94 procent av tiden på rörelse och det som då framförallt utövas är
lekar, spel och idrotter. Att granskningen liknar tidigare genomförda studier är
uppenbart. Likadant att ämnet fortfarande inte når sin fulla bredd. Samma slutsatser
dras också i granskningen (Skolinspektionen, 2012).
Bollspel, lekar och rörelse är alltså det som dominerar ämnet idrott och hälsa och har
gjort under en lång tid. Det bör rimligtvis ge konsekvenser för eleverna på något sätt.
Frågan är hur. En av de konsekvenserna är att eleverna inte kan utvecklas till fullo.
Skolinspektionen (2012) menar att när ämnet smalnats av och inte erbjuder en bred
undervisning, är det rimligt att undervisningen kommer att gynna de elever som har
erfarenhet från föreningsidrotten och känner igen sig i den miljön som då skapas på
lektionerna. De lyfter också fram att fokuseringen på bollspel kan komma att gynna
pojkarna mer än flickorna i undervisningen. Samma slutsats drar även i rapporten, ”På
pojkarnas planhalva” (Skolverket, 2010). Den rapporten pekar på vikten av att
utforma och organisera lektionsinnehållet på rätt sätt. Det har avgörande betydelse för
aktivitetsnivån. Samma slutsats kommer också Skolinspektionen fram till. De skriver
att ett ”begränsat utbud av aktiviteter kan medföra att elever väljer att inte delta i
undervisningen och därmed går miste om kunskaper som kan vara av stort värde för
framtiden” (Skolinspektionen, 2010, s. 6). Vikten av att ge eleverna ett brett lärande
och erbjuda alla typer av aktiviteter framträder som väldigt viktigt. Annars är risken
stor att ämnet ger fördel för de elever som är aktiva på fritiden, framförallt inom olika
bollsporter (Skolinspektionen, 2010). Det blir alltså inte ett likvärdigt lärande.

Teorier om ledarskap och struktur samt deras betydelse för idrott och
hälsa
För att genomföra en idrottslektion krävs två saker. Elever som utför de aktiviteter
som lektionen innehåller och en lärare som håller i aktiviteterna och ansvarar för
elevernas lärande. Tidigare i forskningsöversikten har lektionsinnehållet och
elevernas fritidsaktiviteter diskuterats utifrån dess betydelse för ämnet. Nu kommer
därför en översikt av vad de lärare som undervisar i idrott och hälsa har för betydelse
för ämnet. Tittar man på de rapporter som nämnt tidigare i texten tar de även upp
intressanta saker om lärarna och deras undervisning. Ett stort problem för elever i
årskurs 4-6 är avsaknaden av lärare med rätt utbildning. I den senaste granskningen
saknade läraren i 30 procent av de observerade lektionerna utbildning för att
undervisa i idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2012). Det visar även den nationella
utvärderingen av ämnet nio år tidigare. Den pekar på att lärare i grundskolan har
väldigt lite formell utbildning inom ämnet (Eriksson, 2003). Att läraren ska ha rätt
utbildning för att undervisa borde vara en självklarhet och när det inte uppnås, blir det
givetvis svårare att ge eleverna rätt kunskaper utifrån kursplanen.
Den undervisning som sker i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en bred bas av
kunskaper. Det är tydligt vid genomgången av kursplanen. Vad är det då lärarna lär ut
på lektionerna och vad tycker de är viktigt? Skolverket konstaterar i sin utvärdering
av ämnet att lärarna i grundskolan framförallt vill att eleverna ska ha ”roligt genom
fysisk aktivitet” (Eriksson, 2003). Det stämmer överens med deras undersökning sju
år senare där det konstateras att lärarna vill att eleverna ska känna glädje över att röra
på sig (Skolverket, 2010). Många lärare ser alltså att kärnan i ämnet är att eleverna
ska få ha roligt, de vill att eleverna ska ha en positiv bild av ämnet (Larsson, Fagrell
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& Redelius, 2005). Återigen dyker bilden upp att det är lärarens egna åsikter och inte
kursplanen som ligger till grund för undervisningen. Ovanstående slutsatser om vad
lärarna vill med ämnet behöver också beaktas utifrån att många saknar utbildning
inom ämnet.
Oavsett vilken grad av utbildning som läraren besitter, har alla lärare, inte bara de
inom ämnet idrott och hälsa, en viss form av ledarstil när de undervisar. Inom idrott
och hälsa finns det en forskare som har betytt väldigt mycket för utvecklandet och
kunskapsanskaffningen av de olika ledarstilar som kan finnas. 1966 kom en artikel av
Muska Mosston ut, där han presenterade en idé om de olika ledarstilar som kan finnas
i en undervisningssituation (Mosston & Ashworth, 2008). Efter artikeln
vidareutvecklade Mosston sen sina idéer tillsammans med Sara Ashworth vilket lett
till flera böcker som fått ett stort genomslag för undervisning inom idrott och hälsa
(Annerstedt, 2007). Deras forskning pekar på att oavsett ledarstil, finns det några
moment som alltid ingår i alla ledarstilar. Dessa är följande (Mosston & Ashworth,
2008):
The Pre-Impact Set (påverkan före): Ett moment som till stor del handlar om
planering och de förberedelser som görs innan undervisningen börjar. Här tas beslut
om t.ex. aktiviteter, lokaler, hur undervisningen ska se ut och vilken tid olika delar i
undervisningen ska få ta. Läraren ska i det här momentet också fundera över vad det
är som eleverna ska lära sig och vilken ledarstil som bäst passar för just det som ska
läras ut. En viktig tanke är om undervisningen ska vara för hela klassen, mindre
grupper av klassen eller rent individuell.
The Impact Set (påverkan): Här handlar det om själva undervisningssituationen, om
hur läraren ska utföra de beslut som tagits i det föregående momentet vid
interaktionen mellan läraren och eleven. Det ingår också i momentet att inse att
planering och förberedelse inte alltid är perfekt. Därför gäller det att kunna anpassa
sig efter hur undervisningssituationen ser ut och ta beslut efter det.
The Post-Impact Set (påverkan efter): Utvärdering är framträdande inom det här
momentet. Läraren behöver skaffa information om det som skett i det föregående
momentet för att kunna utvärdera och om nödvändigt förändra inför framtiden. Att
utvärdera den valda lärarstilen är viktigt för progressionen i undervisningen. Det är
även essentiellt att ge eleverna feedback på det som genomförts.
Dessa tre moment kommer alltså alltid att finnas med vid undervisning i idrott och
hälsa, oavsett ledarstil. Kunskapen om dessa moment och dess påverkan skulle kunna
hjälpa många idrottslärare med deras undervisning, framförallt den stora del av lärare
som undervisar i ämnet för årskurs 4-6, men saknar rätt utbildning som tagits upp
tidigare i forskningsöversikten.
Utöver dessa tre ovanstående moment kommer undervisningen att se olika ut
beroende på vilken ledarstil som används. Stilarna är indelade i tio olika grupper, från
A-J (Mosston & Ashworth, 2008). Indelningen bygger på hur mycket inflytande
eleverna har på undervisningen. I den första gruppen, A, har läraren all makt och
fattar alla beslut. Eleverna följer alla beslut som tas. Sedan fortsätter grupperna med
att lärarens makt minskar mer och mer för varje grupp, fram till sista gruppen, J. Där
har eleverna allt ansvar för sin egen inlärning. Skillnaden mellan stilarna som finns i
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grupp A-J, symboliseras tydligt med de namn som de olika stilarna fått. Stil A kallas
”the command style”, medan stil J kallas ”the learner-initiated style” (Mosston &
Ashworth, 2008).
De tio olika stilarna är i sin tur indelade i två olika kategorier, de reproduktiva och de
produktiva. Stil A-E är reproduktiva, medan F-J är produktiva. Inom de reproduktiva
stilarna är lärarens roll att ge eleverna specifik kunskap eller färdigheter. Elevernas
roll är då att reproducera de kunskaperna eller färdigheterna. När ledarstilen sedan
skiftar till att vara produktiv kommer även lärarens och elevernas beteenden att
ändras. Läraren introducerar nu istället frågor eller försöker stimulera eleverna till att
de själva ska vilja utforska och skaffa sig kunskap. Det är eleverna som ska vara
produktiva och inte reproducera lärarens kunskap (Mosston & Ashworth, 2008).
Både lärarens och elevernas agerande i och omkring ämnet idrott och hälsa kommer
se väldigt olika ut beroende på vilken, eller vilka av de ovanstående ledarstilar som
läraren kommer att använda sig av. Det i sin tur kommer forma elevernas uppfattning
om ämnet och det lärande som sker där. Förmågan att välja rätt ledarstil för rätt
tillfälle framträder som en kunskap som idrottslärare bör sträva efter att uppnå, då
användandet av rätt ledarstil gör det enklare för fler elever att förstå det som lärs ut
(Wilkinson, Pennington & Zanandrea, 2011).
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6. Metod
Val av litteratur
För att utveckla kunskap och förståelse om forskningsfältet har jag använt mig av
flera olika källor. Syftet är att utveckla kunskap om elevernas motivation. Därför har
jag använt mig av teorier om motivation. En inrättning som ger en bra överblick och
start i forskningen om motivation är hemsidan för Self-Determination Theory
(http://www.selfdeterminationtheory.org). Där finns exempelvis listat allt som
publicerats av de forskare som skrivit om inre och yttre motivation. Anledningen till
att jag har valt att enbart använda mig av ett forskarpars perspektiv är att deras
perspektiv på motivation innehåller tankar om hur utövande av sport och motivation
hänger ihop samt tidsaspekten, inom ramen för denna uppsats har det inte funnits tid
att sätta sig in djupare i det omfattande fält som motivationsteori är. Många av
texterna går att ladda ner från hemsidan. Mina frågeställningar handlar vilka olika
faktorer som kan påverka elevernas motivation. För att skapa en övergripande bild av
vad lärare och elever tycker om ämnet har jag läst mycket av det som finns publicerat
av forskningsprojektet Skola-Idrott-Hälsa som utförts av Gymnastik och
Idrottshögskolan(http://www.gih.se/sih). Det har gett en insyn i vad jag som forskare
behöver ta reda på mer om. Vad som sker i skolan övervakas bland annat av
Skolverket och Skolinspektionen. Deras hemsidor innehåller publicerade rapporter
som gett en övergripande bild av ämnet idrott och hälsa.
Litteraturen som används i uppsatsen kommer delvis ifrån ovan nämnda källor, men
även ifrån vad olika databaser har listat. Både Libris (http://libris.kb.se/) och
sökfunktionen på biblioteket vid Högskolan Väst (http://www.bibliotek.hv.se/) har
gett förslag på mycket intressant litteratur. En annan databas som använts är ERIC
(http://eric.ed.gov/). Mängden av material är omfattande och ger en bra internationell
översikt över vad som publicerats inom det som jag vill utveckla kunskap om. De
sökord som har använts är följande: Motivation, intrinsic motivation, extrinsic
motivation, fritidsaktiviteter, idrott, idrott och hälsa, ledarskap, ledarskapsteorier och
spectrum of teaching styles.
Innan skapandet av enkäten läste jag framförallt Enkätboken (Trost, 2007), för att
skapa mig en bra bild av enkäters olika beståndsdelar och vad som är viktigt att tänka
på vid skapandet av en enkät. Även Stukáts (1993) bok, Statistikens grunder, har
använts för en djupare förståelse om statistik.

Val av metod
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar bestämde jag mig för att använda mig av
en kvantitativ metod. Det gjorde jag för att försöka skapa en bild och utveckla
kunskap om elevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Kvantitativ forskning
karakteriseras av att gå ifrån teori till slutsats (Bryman, 2012). Tanken är att försöka
skapa en översikt över vad som påverkar elevernas motivation genom att samla in
svar från många elever. När information ska samlas in från många informanter är
enkäter ett bra alternativ (Sorbring, 2013). En övergripande bild hade inte gått att få
på den tid som finns tillgänglig för en C-uppsats med en kvalitativ metod, utan då blir
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en kvantitativ metod det naturliga valet. Som kvantitativ metod valde jag att
genomföra en enkätundersökning. Den metoden passade bra när jag ville få en
översikt över vad eleverna tycker, då en enkätundersökning mäter människors åsikter
och känslor (Trost, 2007). Ytterligare en anledning till att jag valde att göra en
enkätundersökning är att det utifrån de data som samlats in, kan man enkelt jämföra
olika grupper av elever med varandra. En av frågeställningarna handlar om vilken
påverkan elevers fritidsaktiviteter har för deras motivation till ämnet idrott och hälsa.
Med hjälp av en enkätundersökning blir då jämförandet av insamlade data enkelt och
det går att göra statistiska tabeller utifrån vad eleverna svarat. Det kan ske när
svarsalternativen i enkäten är fasta (Sorbring, 2013) Därför har enkäten fasta
svarsalternativ. Det finns några frågor i enkäten där eleverna ska skriva sina svar. De
frågorna analyseras dock utifrån olika fasta kategorier.

Enkätutformning
Enkäten som användes i forskningen utgår ifrån den enkät som Lars-Magnus
Engström (2004) genomförde med elever i årskurs 5 inom projektet Skola-IdrottHälsa. Det var ett projekt som syftade till att bland annat undersöka ämnets innehåll,
barns fysiska aktivitet och utvecklingen av ämnet (Engström, 2004). Elever i olika
åldrar undersöktes i projektet och en grupp elever som undersöktes med hjälp av
enkäter, var elever i årskurs 5. Eftersom mitt syfte är att utveckla kunskap om
mellanstadieelevers motivation inom ämnet idrott och hälsa, är ovanstående enkät en
bra utgångspunkt. Jag har valt att använda delar av Engströms enkät, för att enkäten
som han genomförde var väldigt omfattande och det hade inte fungerat tidsmässigt att
använda den enkäten rakt av. Samtidigt innehåller hans enkät frågor som inte är
relevanta för min forskning och därför kunde uteslutas ifrån min enkät. Jag har valt ut
de frågor som jag anser passa bäst för det jag ämnar undersöka och har även skapat en
del frågor själv till enkäten. Vissa av Engströms frågor har även förenklats, då de varit
för omfattande för min forskning. Enkäten finns under bilaga 2.
Gemensamt för de frågor som utgår ifrån Engströms (2004) enkät och mina frågor, är
att de ska vara enkla att förstå och enkla att svara på. Det är viktigt att tänka på
språket i frågorna och utseendet på både frågorna och svarsalternativen. Det handlar
om att vara konsekvent (Trost, 2007). För att underlätta för de elever som svarade på
enkäten, genomförde jag enkäten tillsammans med alla elever. Jag läste frågorna för
dem och eleverna svarade sedan enskilt i sitt eget häfte. Det gjordes för att eleverna
skulle kunna förstå alla frågor på ett enkelt sätt och för att tiden som det tog att
genomföra enkäten inte skulle bli för lång. Tanken var att skapa en situation som var
likadan för alla elever som svarade på enkäten. Det kallas för standardisering och en
hög grad av det är idealt vid forskning (Trost, 2007).

Urval och bortfall
För att hitta elever att genomföra undersökningen med valde jag att ta kontakt med en
F-9 skola inom Trollhättans Stad där jag arbetade innan starten på min utbildning.
Tanken med det valet var att lärarna på skolan kände mig sen tidigare, vilket skulle
kunna göra dem mer samarbetsvilliga och min chans för att få genomföra
enkätundersökningen skulle öka. En av de lärare jag tidigare arbetat med ansvarade

17

nu för en stor del av idrottsundervisningen för eleverna på mellanstadiet och urvalet
baseras därför på de klasser där samma lärare undervisar. Det blev alltså en
stickprovsundersökning (Stukát, 1993), då undersökningen endast innefattar elever i
årskurs 5-6 på en skola. Urvalet blev icke-slumpmässigt och var av typen
bekvämlighetsurval. Det innebär att jag som forskare inte låtit slumpen avgöra vilka
som ska ingå i forskningen, utan istället valt de elever som finns att tillgå på en viss
skola (Trost, 2007). Undersökningen kom att omfatta 97 elever. Deltagandet var jämt
fördelat mellan årskurserna och könen (se tabell 1).
Tabell 1: Undersökningsgruppens fördelning mellan kön och årskurs (n (%)).
Årskurs
5
6

Pojkar
20(45)
29(55)

Flickor
24(55)
24(45)

Totalt
44(100)
53(100)

Totalt

49(51)

48(49)

97(100)

Sammanlagt fanns det 107 elever att tillgå i årskurs 5-6 och av dem svarade 97
stycken på enkäten. Det ger mig ett bortfall på nio procent. Ett så lågt bortfall får ses
som mycket bra, då det nu för tiden är vanligt med bortfall upp till 50 % i
enkätundersökningar (Trost, 2007). De elever som har fallit bort var elever som
antagligen var sjuka eller var lediga.

Genomförande
När min enkät började ta form kontaktade jag rektorn på den skola som nämns ovan.
Jag presenterade mitt projekt och fick ett godkännande för att genomföra enkäten.
Nästa steg var att ta kontakt med en av idrottslärarna på skolan. Tillsammans
bestämde vi vilka klasser och vid vilka tillfällen som enkätundersökningen skulle
genomföras. Vi bestämde att genomföra enkäten med fem stycken klasser på
mellanstadiet, då det var enklast utifrån elevernas schema. Enkätundersökningen
genomfördes under tre dagar, mellan den 2014-04-28 till 2014-05-08. Innan
enkätundersökningen genomfördes gick det ut information till vårdnadshavarna. Den
skickades med elevernas veckobrev och vårdnadshavarna uppmanades där att ta
kontakt med mig om de inte vill att deras barn skulle delta i forskningen. Ingen av
föräldrarna tog kontakt med mig. När man forskar om barn som är under 15 år,
behöver man ha vårdnadshavarnas tillstånd (Vetenskapsrådet, 2002). Se bilaga 1 för
hela informationen till föräldrarna.
Innan enkätundersökningen genomfördes utformades enkäten av mig och min
handledare. Vi diskuterade de frågor som den bestod av och arbetade löpande med
den under den första halvan av tiden för uppsatsskrivandet. För att kunna utforma
enkäten så bra som möjligt, genomfördes även en pilotenkät, för att kunna testa
svårighetsgraden på frågorna, tiden för ifyllande och hur eleverna upplevde enkäten.
Pilotenkäten genomfördes i en åldersblandad 4-6 klass och gav flera nya insikter.
Bland annat innebar det att vissa frågor kunde tas bort ur enkäten på grund av att de
inte var relevanta för mitt syfte och att vissa frågor inte var etisk försvarbara för min
forskning. Att frågorna ska vara etisk försvarbara är viktigt inom forskningen och
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framförallt när forskningen involverar barn (Vetenskapsrådet, 2002). Efter den
genomförda pilotenkäten tog enkäten sin slutgiltiga form och då var varje fråga i den
relevant för min forskning och de frågor som tidigare inte varit etiskt försvarbara var
nu borttagna.
Insamlandet av enkäterna skedde sedan som sagt under tre skilda dagar. Alla
enkäterna samlades in på samma sätt. Tiden för insamlandet var under elevernas
idrottslektion och därför fylldes enkäterna i inne i gymnastiksalen. Eleverna satt på
golvet eller på de låga bänkar som är vanliga i gymnastiksalar. Sett ur ett ergonomiskt
perspektiv hade det varit enklare för eleverna att fylla i enkäten sittandes i ett
klassrum, men det var inte möjligt på grund av schemaläggningen. Eleverna verkade
dock inte påverkas negativt av att inte få sitta vid en bänk eller ett bord. Läraren
började lektion med att presentera mig för eleverna och varför det var viktigt med
deras deltagande för min forskning. Sedan presenterade jag mig själv och berättade
om min utbildning, uppsats och den forskning som jag genomför inom
uppsatsskrivandet. Enkäten visades upp och eleverna fick en snabb genomgång hur
den skulle fyllas i. Jag berättade att deras medverkan kommer att vara helt anonym
och att det inte kommer att gå att identifiera deras enskilda svar i efterhand, samt att
deltagandet var frivilligt. Som avslutning tog jag upp att det inte var ett prov som det
gick att få rätt eller fel på, utan att det var deras egna åsikter som jag ville undersöka.
Enkäten delades sedan ut och genomfördes tillsammans. Det skedde genom att jag
läste frågorna och alternativen för eleverna och de förde in sina svar. Valet att göra på
det här sättet beror på att graden av standardisering blir mycket högre när eleverna
inte kan misstolka frågorna på grund av att de inte förstår dem (Trost, 2007).
Ytterligare en anledning till att genomföra enkäterna tillsammans med eleverna är
den, att för barn är det viktigt med en närvarande forskare (Sorbring, 2013). Det gör
det enklare för eleverna att förstå vad min forskning innebär och är den främsta
anledningen till att jag har valt att genomföra enkätundersökningen tillsammans med
eleverna.

Reliabilitet och validitet
När det gäller forskning och användandet av enkäter som datainsamlingsmetod finns
det två ytterst viktiga saker att ta i beaktande. Dessa två är reliabilitet (tillförlitlighet)
och validitet (trovärdighet). Det är essentiellt inom forskning att båda ovanstående
begrepp tänks igenom, så att tillförlitligheten och trovärdigheten med forskningen blir
hög. Reliabilitet handlar om att när en mätning genomförs, ska den vara stabil och
inte slumpmässig (Trost, 2007). Ett exempel som Trost nämner är att situationen skall
vara likadan för alla som deltar. Den enkla förklaringen av reliabilitet, är att en
mätning ska ge samma resultat både när den genomförs första gången och vid en
annan tidpunkt (Trost, 2007). För att reliabiliteten i min forskning ska vara hög, består
delvis min enkät av tidigare forskning där enkäten har testats och använts inom ett
stort forskningsprojekt (Engström, 2004). Det gör att enkätens styrkor och svagheter
redan på förhand har blivit identifierade vilket underlättar för min egen forskning och
enkätutformning (Sorbring, 2013). Vidare har insamlandet av enkäterna skett under
standardiserade former. Exempelvis har frågorna alltid lästs av mig som forskare och
inte av eleverna själva. Standardisering är viktigt för att reliabiliteten ska vara hög
(Trost, 2007). Det andra viktiga begreppet är validitet. Många gånger används ordet
trovärdighet när man ska beskriva vad validitet är. Det är en bra beskrivning, då med
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validitet menas om forskaren har mätt det som den hade för avsikt att mäta (Trost,
2007). Han skriver vidare att för en hög validitet, ska frågorna och dess
svarsalternativ vara genomtänkta och relevanta. För att uppnå det är enkätens frågor
delvis baserade på en tidigare genomförd enkät och alla frågor har också blivit testade
innan insamlandet genom en pilotenkät. För att se om enkäten mätte det som avsåg att
mätas, analyserades svaren i pilotenkäten noggrant.

Etisk utgångspunkt
Forskning handlar om att vilja ta reda på, undersöka eller utveckla kunskap om saker
som forskaren är intresserad av att veta. Det kan innebära att ställa svåra frågor
(Alderson & Morrow, 2011). Svåra frågor är dock inte alltid etiskt försvarbara och de
behöver därför granskas noggrant innan de används i forskningen. Dess relevans för
forskningen behöver ifrågasättas och utvärderas. Det handlar om att väga fördelar och
nackdelar mot varandra (Alderson & Morrow, 2011). Vid utformandet av enkäten har
det skett löpande och först efter att pilotenkäten genomförts, blev den slutgiltiga
enkäten färdig. Det har varit viktigt att undvika frågor som kan uppfattas som
stötande av eleverna eller av deras föräldrar, när eleverna berättar om vad de gjort i
skolan. Det hade inte varit etiskt försvarbart att ställa sådana frågor inom ramen för en
C-uppsats.
I Sverige finns det fyra krav som är viktiga att förhålla sig till när det kommer till
forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De fungerar som regler för hur forskning
ska bedrivas och deras olika innebörd behöver därför tas i beaktande vid all forskning.
Det första av de fyra kraven är informationskravet. Det handlar om att de informanter
som deltar i forskningen ska få information om vad forskningen handlar om, villkoren
för deras deltagande och att deltagandet är frivilligt. Det kravet har uppfyllts i min
forskning med den genomgång som alla elever har fått innan enkäten genomförts. För
utförligare beskrivning av hur det gick till se under rubriken Genomförande. Det
andra kravet är samtyckeskravet. Här handlar det om att de som deltar i forskningen
själva ska få bestämma över sin medverkan och att de ska kunna avbryta sin
medverkan när de vill. Det tas även upp att vid forskning på barn under 15 år, behövs
vårdnadshavarens samtycke. Min forskning uppfyller samtyckeskravets regler genom
den genomgång som beskrivits ovan och att vårdnadshavarnas samtycke har
inhämtats. Se bilaga 1 för informationen till vårdnadshavarna.
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att när det gäller etiskt
känsliga uppgifter har forskaren tystnadsplikt och alla insamlade uppgifter ska
avrapporteras så att ingen enskild person ska kunna identifieras utifrån den färdiga
forskningen. Det uppfylls genom att eleverna fyller i enkäten anonymt och inte anger
ålder, klass, namn eller skola. Tystnadsplikten gäller framförallt de frågor där
eleverna själva skriver i sina svar och därför visas inte ifyllda enkäterna upp för någon
annan än handledaren och forskaren. Det fjärde kravet handlar om vilka som har rätt
till forskningsmaterialet och kallas nyttjandekravet. Det fastslår att insamlat material
inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften
samt att personuppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar
individen som deltagit. Det här kravet uppfylls som sagt av att forskningsmaterialet
enbart används av mig som forskare och av min handledare. Genom uppfyllandet av
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dessa fyra krav och dess regler, anser jag att forskningen som bedrivits har varit etiskt
försvarbar och inte kränkt någon enskild individ.

Databearbetning och analysmetod
För att kunna jämföra och analysera den data som samlades in lades alla enkäterna in i
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Genom att
lägga in informanternas svar på enkätens frågor i ovanstående program kunde jag
exempelvis skapa tabeller, grafer och statistik över vad eleverna har svarat. Dessa
användes för att skriva resultat och diskussion då de ligger till grund hur resultaten ser
ut. Det gick exempelvis att se hur många av eleverna i undersökningen som var aktiva
i föreningsidrotten på fritiden och vilken betydelse det fick för deras motivation till
ämnet idrott och hälsa.
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7. Resultat
Under det här avsnittet tänker jag redovisa resultatet av den genomförda
enkätundersökningen och analysen av det som eleverna har svarat. Det kommer att
visas med olika tabeller som utgår ifrån mina frågeställningar.

Fritidsaktiviteters betydelse för motivationen i idrott och hälsa
En stor del av eleverna i undersökningen, 78 %, sysselsätter sig med någon form av
träning eller motion på fritiden där det finns en ledare eller tränare närvarande. I
Sverige kallas det ofta för föreningsidrott. Vilken betydelse har då deltagande inom
föreningsidrotten, för vad eleverna tycker om ämnet idrott och hälsa?
Tabell 2: Närvaro på lektionerna utifrån deltagande i föreningsidrotten.

Tabellen visar att majoriteten av eleverna är alltid, eller nästan alltid är med på
lektionerna. Oavsett om eleven är engagerad i föreningsidrotten eller inte, visar
resultatet att eleverna ändå har en hög närvaro. 88 % av alla elever är alltid, eller
nästan alltid med. Även om majoriteten av de elever som har hög närvaro är aktiva
inom föreningsidrotten, går det ändå inte att säga att engagemang i föreningsidrotten
är avgörande för närvaron, då den stora delen av de elever som inte är aktiva inom
föreningsidrotten, ändå har en hög närvaro på lektionerna.
Närvaron verkar alltså inte påverkas av hur engagerade eleverna är inom
föreningsidrotten. Hur ser det då ut med hur aktiva eleverna är på lektionen?
Tabell 3: Elevers aktivitetsnivå på lektionerna utifrån deltagande i föreningsidrotten.
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Återigen har vi en tabell som visar att engagemang inom föreningsidrotten inte är
direkt avgörande. 98 % av alla elever svarar att de rör sig ganska mycket, eller mycket
oavsett om eleven är aktiv inom föreningsidrotten på sin fritid. Procentuellt sätt visar
tabellen att förhållandet mellan att röra sig ganska mycket eller mycket, är ungefär
lika för både de aktiva och icke-aktiva. Inte heller hur mycket elever rör sig under
lektionerna i idrott och hälsa verkar påverkas av deras aktiviteter på fritiden. Samma
resultat visar även nästa tabell.
Tabell 4: Hur viktigt är ämnet för eleverna utifrån deltagande inom föreningsidrotten.

Oavsett om eleverna är aktiva inom föreningsidrotten eller inte, värderar de ändå
ämnet på ett liknande sätt. Procenten för de olika värderingarna ligger nära varandra
om man jämför vad de som är aktiva, respektive icke-aktiva har svarat. Återigen visar
tabellen att engagemang inom föreningsidrotten inte verkar vara en avgörande faktor
för vad eleverna tycker om ämnet.
Det finns dock en del av resultatet som pekar på en skillnad mellan de aktiva och de
icke-aktiva inom föreningsidrotten. Det är frågan om eleverna vill ha mer, mindre
eller lika mycket idrott i skolan.
Tabell 5: Mer, mindre eller lika mycket idrott utifrån deltagande inom
föreningsidrotten.

Tabellen visar en klar skillnad mellan de aktivas och icke-aktivas svar, framförallt
under svarskategorin ”mer”. Här ser man att 57 % av som är aktiva inom
föreningsidrotten på fritiden vill ha mer idrott i skolan, medan endast 24 % av de
icke-aktiva vill ha mer idrott. Nu framträder för första gången en bild som visar på en
skillnad mellan aktiva och icke-aktiva. De som är aktiva inom föreningsidrott vill ha
mer idrott i skolan. Det visas genom att majoriteten av de aktiva har svarat att de vill
ha mer idrott på den frågan. Samtidigt har endast en knapp fjärdedel av de icke-aktiva
inom föreningsidrotten svarat att de vill ha mer idrott. Mängden idrott som eleverna
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vill ha i skolan kan alltså bero på hur engagerade eleverna är på sin fritid inom
föreningsidrotten. Det går dock inte att dra några slutsatser av tabellen. Antalet elever
som svarade att de inte var aktiva i föreningsidrotten och ville ha mindre eller lika
mycket idrott i skolan är för få, vilket leder till att en slutsats är omöjlig att dra och det
går endast att använda tabellen för att se hur eleverna svarade.
Många elever i undersökningen deltar i föreningsidrotten på sin fritid. Det är alltså en
viktig faktor i betydelsen för vad eleverna tycker om ämnet idrott och hälsa, med
andra ord hur motiverade de är att engagera sig i ämnet. Resultaten visar att
betydelsen av att vara aktiv inom föreningsidrotten inte verkar ha någon större
påverkan på eleverna i undersökningen och deras motivation för ämnet. Varken
närvaro, aktivitetsnivå eller värderingen av ämnet påverkas i någon större grad av
deltagande i föreningsidrotten på fritiden. Inom en fråga finns det dock en skillnad
mellan aktiva och icke-aktiva i föreningsidrotten. Det är frågan om eleverna vill ha
mer, mindre eller lika mycket idrott i skolan. Majoriteten av de elever som är aktiva i
föreningsidrotten på fritiden vill ha mer idrott, medan en knapp fjärdedel av de ickeaktiva vill ha mer idrott. Motivationen till ett ökat deltagande i ämnet verkar alltså
finnas mest hos de elever som deltar i föreningsidrotten på sin fritid, men det är ingen
slutsats, utan enbart en siffermässig skillnad.

Framträdande moment av undervisningen och dess betydelse för
motivationen i idrott och hälsa
Ett ämnes undervisning består av olika moment. Inom ämnet idrott och hälsa finns det
många olika moment som ska läras ut och eleverna ska få utveckla kunskap om
exempelvis olika sporter och aktiviteter. Kan dessa olika moment komma att påverka
elevernas motivation till ämnet och vad tror eleverna att de lär sig? Nedan följer en
redovisning av vad eleverna har svarat om undervisningens olika moment och vad det
innebär för deras motivation till ämnet.
Eleverna i enkätundersökningen har fått skriva om vad de tror att de lär sig på
idrotten. Eftersom de skrivit sina svar har många elever nämnt mer än an sak. De tre
mest förekommande svaren hos alla elever är:
Hälsa
Rörelse
Fysik

(43 %)
(34 %)
(27 %)

Nästan hälften av alla elever har svarat att de lär sig om hälsa. Många har skrivit att
det handlar om att lära sig hur de ska ta hand om sin egen kropp, att ha ett sunt
leverne. En tredjedel av alla har svarat att de lär sig rörelse och många har beskrivit
det som att de lär sig ”att röra sig på rätt sätt”. En fjärdedel av alla elever har i enkäten
svarat att de lär sig om kroppens fysik. Många av de svaren handlar om att träna
kroppen, oftast konditionen, men även att bli starkare.
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En av frågorna i enkäten handlade om vilken aktivitet som var den vanligaste på
elevernas lektioner.
Tabell 6: Vanligaste aktiviteten på elevernas lektioner.

Tabellen visar tydligt att den absolut mest förekommande är bollaktiviteter eller lekar
med bollar. Det står för cirka 60 % av undervisningen och har en dominerande
ställning. Efter den aktiviteten har alternativet ”annat” störst del. De elever som
kryssade för den rutan kunde då skriva vad de menade för annan aktivitet och många
elever skrev då att de inte såg någon enskild aktivitet som var vanligast, utan att de
upplevde undervisningen som en jämn blandning av de alternativ som tabellen visar.
Bollaktiviteter är alltså vad eleverna ser som mest förekommande. Har det någon
betydelse av hur mycket idrott de vill ha i skolan?
Tabell 7: Mer, mindre eller lika mycket idrott utifrån val av mest förekommande
aktivitet.

Tabellen ovan visar att nästan två tredjedelar av de elever som svarat att
bollaktiviteter är det vanligaste, även vill ha mer idrott i skolan. Bland de elever som
vill ha lika mycket idrott som de har nu i skolan, har också nästan två tredjedelar
svarat att bollaktiviteter är det som förekommer mest. Det verkar alltså som att de
elever som är nöjda eller vill ha mer undervisningen, ser en aktivitet som involverar
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bollar som det vanligaste. Betyder det att de eleverna också identifierar ämnet idrott
och hälsa som ett ämne där bollaktiviteter ska förekomma?
Tabell 8: Vanligaste aktiviteten och att eleven ser en viss aktivitet som det bästa med
ämnet.

Tabell 9: Mer, mindre eller lika mycket idrott i förhållande till det bästa med ämnet.

Tabell 7 visar att 56 % av de elever som anser att bollaktiviteter är det vanligaste,
tycker att det bästa med ämnet är en viss typ av aktivitet. I många av de fallen där
eleverna har angivit typ av aktivitet, är bollsporter den aktivitet som dominerar.
Tabell 8 visar i sin tur att 50 % av de elever som vill ha mer idrott, också ser en viss
typ av aktivitet som det bästa med ämnet idrott och hälsa. Sammanfattningsvis verkar
det alltså som att eleverna tror att det ska lära sig hälsa, rörelse och fysik. Samtidigt
svarar cirka 60 % att bollaktiviteter är den vanligaste aktiviteten och många elever
tycker att det bästa med ämnet är en viss typ av aktivitet. Oftast är den aktiviteten
någon form av bollsport. Det verkar alltså finnas en skillnad i vad eleverna tror att de
lär sig, gentemot vad de ser som mest förekommande och vad de ser som det bästa
med ämnet.
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Betydelsen av lärarens ledarskap, struktur och planering för elevernas
motivation
Undervisningen och dess olika moment som togs upp tidigare i avsnittet skapas och
formas av någon. Det är den lärare som är ansvarig för att undervisa eleverna i idrott
och hälsa. Precis som att vad som ingår i undervisningen, borde även sättet
undervisningen genomförs på, att ha en betydelse för hur motiverade eleverna blir för
ämnet.
Tabell 10: Elevers känsla på idrottslektionerna och hur bra undervisningen passar.

Utifrån tabellen går det att se att de elever som har en positiv känsla på lektionen,
också i större utsträckning tycker att deras lärares undervisning passar dem väl. Lite
drygt hälften av de som har en positiv känsla på lektionen, tycker även att
undervisningen passar dem bra. Bland de elever som upplever negativa eller neutrala
känslor på lektionen verkar inte undervisningen passa lika bra. Bara cirka en tredjedel
av de eleverna känner att lärarens undervisning passar dem bra. Samtidigt är det något
för få svarande för att dra några slutsatser, utan det finns bara en siffermässig skillnad
som är värd att notera. Tidigare i avsnittet redovisades också vad eleverna trodde att
de lär sig på lektionerna.
Det fanns även en fråga i enkäten där eleverna fick svara på vad de trodde att läraren
tyckte var viktigast med lektionerna. Finns det en skillnad mellan vad eleverna tror att
lär sig och vad de tror läraren tycker är viktigt?
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Tabell 11: Vad elever tror att läraren tycker är det viktigaste med lektionerna.

I denna tabell går det att se att eleverna tror att det som lärarens tycker är viktigast
med lektionerna är att eleverna ska få röra på sig, lära sig samarbeta och få en bättre
fysik. Det stämmer väl överens med det tidigare redovisade resultat om vad elever
trodde att de lärde sig, som var hälsa, rörelse och fysik. Alternativet hälsa fanns inte
med ibland ovanstående tabells alternativ, men om det hade gjort det tror jag att hälsa
hade varit ett framträdande svar, då elevernas andra svar stämmer överens med vad de
tror att läraren tycker är viktigast. Att vad eleverna tror att de ska lära sig och vad de
tror att läraren tycker är viktigt med lektionerna överensstämmer, kan vara positivt för
elevernas motivation. Deras upplevda bild av ämnet och vad de tror att läraren anser
viktigt med det, kan leda till att eleverna känner att det som de utför på lektionerna
passar lärarens undervisning och på så sätt stärka elevernas självförtroende och i
slutändan motivera dem mer för ämnet.
Eleverna har också i enkäten fått svara på vad de tycker är det sämsta med ämnet
idrott och hälsa. De svarade genom att skriva sina svar och utifrån dem svaren, träder
två kategorier tydligt fram med vad eleverna inte tycker om på lektionerna. Den första
är vissa typer av aktiviteter som nästan hälften av alla elever har svarat är det sämsta
med ämnet, och teori, som en knapp femtedel av alla elever har svarat. Bland
aktiviteterna som eleverna har nämnt är bollsport och dans mest förekommande.
Samtidigt har en knapp tredjedel av alla elever svarat att de inte ser något som är
sämst med ämnet. Lärarens planering och undervisning verkar tilltala de eleverna väl
och de är förmodligen väl motiverade till ämnet då de inte ser något negativt med det.
Samtidigt finns det många elever som inte tycker om vissa aktiviteter. När då lärarens
undervisning består av dessa aktiviteter, kan motivationen sjunka för vissa av
eleverna. Se tabeller nedan för vad eleverna tycker om ämnet.
Tabell 12: Elever som ser en viss typ av aktivitet som det sämsta med ämnet.
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Tabell 13: Elever som ser teori som det sämsta med ämnet.

Tabell 14: Elever som inte ser något dåligt med ämnet.

Sammanfattningsvis verkar det som att lärarens sätt att bedriva undervisning på kan
ha en påverkan på elevernas motivation för ämnet. Det finns tendenser som visar att
de elever som har positiva känslor på lektionen även tycker att undervisning passar
bra, men att de elever som har neutrala eller negativa känslor inte tycker att lärarens
undervisning passar bra i samma utsträckning. Lärarens sätt att undervisa kan alltså
påverka elevernas motivation, vilket dock inte är en slutsats som kan dras, utan enbart
en siffermässig skillnad. Resultaten visar också att eleverna tror att det som de lär sig
överensstämmer med vad de tror att deras lärare tycker är viktigt med lektionerna.
Eleverna ser vissa typer av aktiviteter och teori som det sämsta med ämnet. Lärarens
planering av dessa blir viktigt för att arbetet med elevernas motivation. Samtidigt ser
en knapp tredjedel av alla elever inget dåligt med ämnet och de eleverna bör då vara
motiverade för ämnet.
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8. Diskussion
I det här avsnittet är min avsikt att diskutera resultaten av min genomförda
enkätundersökning i förhållande till min forskningsöversikt och de teorier som
presenteras där. Diskussionen kommer att inledas med en kort sammanfattning av de
huvudsakliga resultaten i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. Sedan
kommer resultaten diskuteras utifrån de tre frågeställningar som finns, på samma sätt
som de redovisades i avsnittet innan. Diskussionen kommer då att kopplas mot de
motivationsteorier som har presenterades i forskningsöversikten. Diskussionsavsnittet
avslutas med en diskussion av uppsatsens metod och förslag på vidare forskning.
Nedan redovisas syfte och frågeställningar för att påminna om utgångspunkten för
studien:
Syftet är att utveckla kunskap om mellanstadieelevers motivation till och syn på
ämnet idrott och hälsa.
Frågeställningarna är följande:
• I vilken utsträckning påverkas motivationen av hur fysiskt aktiv eleven är på
sin fritid?
• Finns det vissa specifika moment inom undervisningen som påverkar
motivationen till ämnet?
• Påverkar lärarens ledarskap, struktur och planering elevernas motivation?

Övergripande diskussion
Syftet med undersökningen var att utveckla kunskap om mellanstadieelevers
motivation inom ämnet idrott och hälsa. Utifrån det har vissa huvudsakliga resultat
framträtt. Ett av dem är betydelsen av att vara aktiv inom föreningsidrotten och vilken
påverkan det har på elevernas motivation för ämnet. Av barn mellan 10-12 år är lite
drygt två tredjedelar engagerade i föreningsidrotten (Engström, 2010). Barn i den
åldern som är aktiva i föreningsidrotten tror att ämnet idrott och hälsa är liknande det
som föreningsidrotten erbjuder (Skolinspektionen, 2012). Om undervisningen i skolan
då liknar den inom föreningsidrotten, bör då motivationen öka för de aktiva inom
föreningsidrotten och minska för de icke-aktiva. Utifrån mina resultat kan det
påståendet både styrkas och försvagas. Mina resultat visar att de som är aktiva inom
föreningsidrotten vill ha mer idrott i skolan. Samtidigt värderas ämnet på liknande sätt
oavsett om eleven är aktiv eller icke-aktiv inom föreningsidrotten. Detsamma gäller
även för nivån på närvaron och hur mycket eleverna rör sig under lektionerna. Det går
alltså inte att dra några direkta slutsatser om betydelsen av att vara aktiv inom
föreningsidrotten utifrån resultaten av denna enkätundersökning.
En annan del av resultatet är det om betydelsen av vilka moment som undervisningen
består av och hur det kan påverka motivationen. Inom forskningen har länge bilden
framträtt av att bollaktiviteter är den mest förekommande aktiviteten på lektionerna i
idrott och hälsa. Det bekräftas också av de senaste publicerade rapporterna om ämnet
(Skolinspektionen, 2010, 2012). De menar att ämnet inte når sin fulla bredd när en
aktivitet tillåts dominera och att det leder till att den miljön som då skapas på
lektionerna gynnar de som är aktiva inom föreningsidrott (Skolinspektionen, 2012).
Mina resultat ger också bilden av att bollaktiviteter är det vanligaste på elevernas
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lektioner och av de elever som vill ha mer idrott är det också den aktivitet som de har
svarat är den vanligaste. De tycker att det bästa med ämnet är en viss typ av aktivitet,
oftast någon form av bollsport och de elever som känner så, vill också i högre
utsträckning ha mer idrott i skolan. Motivationen hos de elever som inte tycker om
bollaktiviteter eller har sämre självförtroende inom det, riskerar att inte nå sin fulla
potential om ämnets undervisning till stor del består av just de aktiviteterna.
Den tredje delen av resultat handlar om betydelsen av lärarens ledarskap och struktur i
relation till elevernas motivation. Det är vanligt att lärare inom idrott och hälsa för
mellanstadieelever saknar rätt utbildning. I den senaste granskningen saknade 30
procent av lärarna inom idrott och hälsa på mellanstadiet rätt utbildning
(Skolinspektionen, 2012). Det är givetvis inte optimalt för elevernas lärande. Oavsett
utbildningsnivå finns det några moment som ingår i alla ledarstilar (Mosston &
Ashworth, 2008). Ju mer kunskap som en lärare har om de olika momenten desto
bättre kan då läraren planera sin undervisning (Wilkinson, Pennington & Zanandrea,
2011). Mina resultat visar att de elever som upplever positiva känslor på lektionerna, i
större utsträckning känner att deras lärares sätt att undervisa passar dem bra, gentemot
de eleverna med neutrala eller negativa känslor. Motivationen verkar alltså inte vara
lika hög hos de elever som inte känner att lärarens undervisning passar dem. Vilka
aktiviteter som läraren har med i sin planering blir också viktigt för motivationen.
Nästan hälften av eleverna ser en viss typ av aktivitet som det sämsta med ämnet.
Eriksson (2003) skriver att lärare inom idrott och hälsa vill att eleverna ska ha roligt
på lektionerna. Motiverade elever bör vara de som har roligt på lektionerna. Utifrån
mina resultat kan det gå att se en tendens i lärarens struktur och planering av att vissa
aktiviteter förekommer oftare än andra och att de eleverna som då inte uppskattar de
aktiviteterna riskerar att inte känna samma motivation för ämnet.

Fritidsaktiviteters betydelse för motivationen inom idrott och hälsa
Forskningen har tydligt pekat på att elever som är aktiva inom föreningsidrotten
kommer att få fördelar på idrottslektionerna när undervisningen där liknar den som de
är vana vid från föreningsidrotten (Skolinspektionen, 2012). Elever i årskurs fem har
t.ex. en tanke om att ämnet består av olika idrottsgrenar som de ska lära sig (Larsson,
2004). De resultaten som jag har fått fram genom enkätundersökningen har både
likheter, men också skillnader mot forskningen om betydelsen av fritidsaktiviteter.
Mina resultat visar att elevernas närvaro, aktivitetsnivå på lektionerna och hur de
värderar ämnet, inte påverkas om de är aktiva eller icke-aktiva inom
föreningsidrotten. Det är intressant, då det inte överensstämmer med forskningen.
Även om undersökningen är alldeles för liten för att dra några större slutsatser, kan
man analysera den grupp elever som undersökts. De eleverna som inte är aktiva inom
föreningsidrotten i undersökningen, verkar inte vara påverkade av det på samma sätt
som de skulle kunna vara enligt den forskning som tagits upp.
Gruppen av icke-aktiva inom föreningsidrotten kanske finner motivation för ämnet
även om de inte är aktiva på fritiden. Deras motivation är kanske inte påverkad av
yttre faktorer, såsom deltagande i föreningsidrotten, utan istället av inre faktorer. Inre
motivation är den typ av motivation som utgår ifrån vår egna personliga
tillfredställelse (Deci & Ryan, 1985). Eleverna kan tycka om ämnet i en så hög grad,
att oavsett vad de gör på fritiden, ändå känner sig motiverade för undervisningen
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inom idrott och hälsa. Deras motivation kan grunda sig i den positiva erfarenhet som
kommer av att träna och utöka sina förmågor (Ryan & Deci, 2000). Samtidigt fanns
det likheter hos mina resultat med forskningen. De elever som är aktiva inom
föreningsidrotten är också de elever som helst vill ha mer idrott i skolan. Här verkar
det som att föreningsaktiva känner en större motivation till ämnet än de som inte är
föreningsaktiva på fritiden. Dessa elever verkar drivas en viss typ av yttre motivation
som kallas för regulation through identification. Det är en motivation som handlar om
att eleverna värdesätter de mål som idrottsundervisningen har och inser vikten av dem
för deras egna personliga utveckling (Ryan & Deci, 2002). Det verkar som att de som
vill ha mer idrott, vill ha det för att de tror att det kommer hjälpa dem själva framåt.
Kanske genom att de tycker om ämnet och vill känna den glädjen oftare, eller att de
vill få chansen att öva sina förmågor oftare. Det går som sagt inte att dra några större
slutsatser av mina resultat. Både de som är aktiva på sin fritid och de som inte är det
verkar tycka om ämnet idrott och hälsa. Motivationen kan dock vara annorlunda för
dem. Jag tror att anledningen till att betydelsen av fritidsaktiviteter inte verkar ha en
stor påverkan på eleverna i undersökningen är den lärare som ansvarar för
undervisningen. Vid genomförandet av enkätundersökningen har många elever uttalat
sig positivt till mig verbalt om hur mycket de tycker om sin lärare och
undervisningen. Kanske är det så att lärarens undervisning är såpass bra att alla elever
känner motivation för ämnet. Det kan bero på att läraren har den rätta utbildningen för
att undervisa eleverna som ibland saknas för elever på mellanstadiet
(Skolinspektionen, 2012).

Framträdande moments betydelse för motivationen inom idrott och
hälsa
Ett moment som forskningen har visat förekommer väldigt ofta på lektioner i idrott
och hälsa är bollaktiviteter. Både tidiga undersökningar (Engström, 1968) och den
senaste (Skolinspektionen, 2012) visar att bollaktiviteter dominerat ämnet idrott och
hälsa sedan 1960-talet och fram till idag. Det stämmer väl överens med mina resultat.
62 % av de elever som har svarat på enkäten har bollaktiviteter eller lekar med bollar
som den vanligaste aktiviteten. Dess dominans finns alltså även i den för denna
uppsats undersökta gruppen. Det bör få någon form av påverkan på elevernas
motivation för ämnet. Exempelvis når inte ämnet sin fulla bredd och blir inte
likvärdigt för alla elever (Skolinspektionen, 2012). Risken för att det ska hända finns
även hos eleverna i denna undersökning. Vid analysen av vad eleverna har svarat på
frågan om vanligaste aktiviteten i förhållande till vad de tycker är det bästa med
ämnet, blev svaret att över 50 % av de som ser bollaktiviteter som den vanligaste
aktiviteten, också ser en viss typ av aktivitet som det bästa med ämnet. Denna
aktivitet är i många av elevernas svar någon form av bollsport. Hälften av de eleverna
som vill ha mer idrottsundervisning ser också en viss aktivitet som det bästa med
ämnet. Aktiviteter med bollar är en stor del av undervisningen hos den undersökta
gruppen och många av eleverna verkar tycka om det. Deras motivation till ämnet är
förmodligen av den inre typen, då de själva tycker om bollsport och därför får den
personliga tillfredställelse som inre motivation bygger på (Ryan & Deci, 2000).
Samtidigt finns det de elever i undersökningsgruppen som inte tycker om
bollaktiviteter i den utsträckning som den del av gruppen som presenterats ovan.
Nästan hälften av alla elever som ser bollaktiviteter som det vanligaste, har svarat att
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en viss typ av aktivitet inte är det bästa med ämnet idrott och hälsa. Dessa elever bör
då alltså inte vara lika intresserade av att utöva den stora mängd bollaktiviteter som
undervisningen tycks bestå av. Samtidigt bör elever som går i årskurs 5-6 ha kunskap
om att det är viktigt att vara aktiv på lektionen för att kunna få ett bra betyg. De
förstår att de måste vara med och vara aktiva på alla aktiviteter, även om de inte
tycker om dem. Motivationen för de eleverna är dock inte av den inre typen, utan av
den yttre typ av motivation som kallas external regulation. Det är en typ av
motivation som används när en person gör saker för att exempelvis bli belönad eller
undvika straff (Ryan & Deci, 2002). Belöningen kontra straffet kan jämföras med att
eleven vill uppnå ett visst betyg och därför motiveras av enbart yttre faktorer vid
utövandet av exempelvis bollaktiviteter. Enkätundersökningens resultat stämmer
överens med forskningen om att aktiviteter med bollar är det som dominerar
undervisningen. Elevernas motivation kommer då att utgå ifrån vad de känner inför
sådana aktiviteter. Vissa kommer att ha en inre motivation, medan andra kommer att
ha en yttre motivation. Det ultimata enligt mig hade varit att alla elever skulle kunna
ha en inre motivation för den undervisning som bedrivs inom ämnet idrott och hälsa,
för att när det kommer till utövande av sport är den inre motivationen att föredra
framför den yttre, då inre motivation kan ge den mest fulländade upplevelsen (Deci &
Ryan, 1985).

Lärarens ledarskap, struktur och planering samt dess betydelse för
motivationen inom idrott och hälsa
Forskning om ledarskapet och planering av undervisningen inom idrott och hälsa
visar en tydlig bild av framförallt två problem hos de som undervisar i ämnet. Den
första är att de saknar rätt utbildning. I den senaste granskningen av lärare på
mellanstadiet, saknade 30 % av lärarna rätt utbildning (Skolinspektionen, 2012). Den
andra är att lärare vill att eleverna ska ha roligt och få en positiv bild av ämnet
(Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). Både avsaknaden av rätt utbildning för ämnet
och att lärare ser ämnet som något som ska ge eleverna en positiv bild av ämnet, kan
vara problematisk. Saknas den rätta utbildningen kan lärare få svårt att skapa en
undervisning som passar alla elever och har läraren som mål att förmedla en positiv
bild, kanske inte eleverna får lära sig allt det som de ska inom ämnet.
En lärare kan utöva olika ledarstilar. Men inom alla ledarstilar finns det några
moment som alltid ingår och det är the pre-impact set, the impact set och the postimpact set (Mosston & Ashworth, 2008). Oavsett om läraren har rätt utbildning eller
vad läraren vill med ämnet, finns det några moment som alltid ingår och det som kan
avgöra undervisningens kvalité är hur väl en lärare använder sig av dem. Momenten
är indelade i tre grupper och handlar om vikten av att planera noggrant, själva
undervisningen och förmågan att där anpassa sig samt att utvärdera undervisningen
och ge eleverna feedback (Mosston & Ashworth, 2008).
Den del av resultatet som handlar om lärarens ledarskap, struktur och planering har
både likheter och skillnader med den forskning som finns. Resultatet pekar på att de
elever som upplever positiva känslor på lektionen också tycker att deras lärares
undervisning passar dem, medan de eleverna med neutrala eller negativa känslor inte
tycker att deras lärares undervisning passar dem i samma utsträckning. Det verkar
alltså som att sättet läraren undervisar på kan avgöra vilken känsla eleverna har på
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lektionerna och i slutändan deras motivation till ämnet. Utifrån resultatet av enkäten
är det dock svårt att avgöra vilken typ av motivation som påverkar eleverna, oavsett
vad de tycker om lärares undervisning. Det går inte att utröna om eleverna blir inre
eller yttre motiverade av hur väl lärarens undervisning passar dem, men det går att se
att ingen av eleverna, inte känner någon motivation alls, då ingen elev svarat att
lärarens undervisning inte alls passar dem. Ryan och Deci (2000) menar att ingen
motivation kännetecknas exempelvis av att en viss aktivitet inte värdesätts av de som
ska genomföra den. Lärarens sätt att undervisa på, ger alltså eleverna i denna
undersökning någon form av motivation, men det går inte att avgöra vilken.
Vidare visar resultaten att elevernas tanke om vad de lär sig på lektionerna,
överensstämmer med vad de tror att läraren vill att de ska lära sig. Det bör ge eleverna
positiva känslor och positiva känslor är det som ligger till grund för den inre
motivationen (Ryan & Deci, 2000). Resultaten visar också vikten av att planera
undervisningen på rätt sätt. Eleverna fick frågan om vad de tyckte det sämsta med
ämnet var och de mest förekommande svaren var vissa typer av aktiviteter och teori.
Aktiviteterna var ofta bollsport eller dans. Läraren behöver tänka på hur dessa
moment genomförs och noggrant använda de olika moment som ett lärande ska bestå
av (Mosston & Ashworth, 2008). Ju bättre lärarens undervisning är, desto bättre
kommer också eleverna att prestera, då de elever som känner att lärarens undervisning
passar dem också kommer uppleva positiva känslor på lektionen för att inre
motivation grundar sig i personlig tillfredställelse och inre motivation är den bästa
motivation när det kommer till utövande av idrott (Deci & Ryan, 1985).

Avslutande diskussion
Undersökningen har visat på några olika saker angående undervisningen för de
undersökta eleverna. En sak är att elevernas fritidsaktiviteter kan ha betydelse för hur
motiverade de är till ämnet. De elever som i undersökningen svarat att de vill ha mer
idrott i skolan är också i högre grad aktiva inom föreningsidrotten. Det stämmer
överens med forskningen på området (Skolinspektionen, 2012). Samtidigt påverkades
t.ex. inte hur mycket eleverna rörde sig under lektionerna av om de var aktiva inom
föreningsidrotten på fritiden. Oavsett vilken påverkan som föreningsidrotten ger, är
det viktigt att tänka på för en lärare i idrott och hälsa. Det är även viktigt att göra med
bollaktiviteter. Både mina resultat och tidigare forskning visar att aktiviteter med
bollar är det som dominerar ämnet (Skolinspektionen, 2010, 2012). Läraren kan
behöva se över hur undervisningen läggs upp och planeras. Bara för att det är
bollaktiviteter som dominerar, behöver inte det betyda att undervisningen är dålig.
Det är dock essentiellt att läraren vid sådana aktiviteter funderar över hur de kan
anpassas för att passa så många elever som möjligt.
Planeringen av undervisningen, tillsammans med ledarskapet och strukturen hos
läraren är också viktigt ur andra synvinklar, exempelvis den om att behålla den bredd
som ska finnas i ämnet (Skolinspektionen, 2012). Resultaten i denna uppsats visar
bland annat på en viss typ av aktivitet, ofta bollsport eller dans, är det som flest av
eleverna ser som det sämsta med ämnet. Att tänka över undervisningen för framförallt
de momenten kan leda till att färre elever ser de aktiviteterna som det sämsta med
ämnet. Det kan i sin tur leda till fler elever som känner glädje i alla moment och
glädje är det som den inre motivationen bygger på (Deci & Ryan, 1985). Resultaten
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av undersökningen visar att eleverna kan känna både inre och yttre motivation i
undervisningen. Den inre motivationen är den som är den bästa typen av dem två när
det kommer till att utöva sport (Deci & Ryan, 1985). Givetvis bör läraren sträva efter
att alla elever ska känna en inre motivation till ämnet idrott och hälsa. Samtidigt får
läraren inte glömma bort att den yttre motivationen kan påverka eleverna på många
olika sätt. Den yttre motivationen är indelad i fyra olika typer och mer komplex än
den inre motivationen (Ryan & Deci, 2002). En lärare inom idrott och hälsa behöver
inneha kunskap om båda typerna av motivation och tänka över hur det kan användas i
undervisningen för att varje enskild elev ska kunna prestera maximalt efter sin egen
förmåga och att ämnet idrott och hälsa når sin fulla potential.

Metoddiskussion
Jag är medveten om att de resultat som jag har fått fram med min undersökning inte
går att generalisera. För det första är urvalsgruppen för liten. Det hade behövts en
betydligt större grupp av elever för att kunna dra slutsatser för alla elever på
mellanstadiet. Det hade även behövts fler skolor och fler lärare. Eleverna i
undersökningen kommer också ifrån samma skola. Det innebär att resultatet bygger
på elever som bor inom samma område och ofta har en liknande socioekonomisk
bakgrund. Det är ytterligare en anledning till att generaliserbarheten är väldigt låg.
Elevernas svar i enkätundersökningen kan inte heller tas för givet. Deras svar kan
vara påverkade av vilken tid på året som enkäten genomförts eller hur deras relation
till läraren ser ut. Alla elever i enkäten har samma lärare som innehar rätt utbildning
för att undervisa dem, vilket kan påverka deras svar. Olika aktiviteter förekommer i
olika hög grad under ett läsår, vilket kan innebära att svaren har blivit påverkade av
det. Slutgiltigt är jag medveten om att det som eleverna har svarat inte nödvändigtvis
är sanningsenligt och resultaten behöver betraktas utifrån det.
Vid analysen av mina resultat har jag inte valt att analysera alla frågor som fanns i
enkätundersökningen. De frågor jag har valt ut är de som jag tycker passar bäst till
mina frågeställningar och den forskningen som har presenterats. Jag borde ha gjort en
hårdare gallring bland enkätfrågorna, då det hade underlättat för eleverna vid
genomförandet av enkäten och för läsaren av denna uppsats. I enkäten frågar jag
exempelvis efter vilket kön eleverna har. När enkäten utformades tänkte jag att
skillnaden mellan könen var något jag vill undersöka, men jag insåg längs med vägen
att det inte passade in på det sättet jag ville i mina frågeställningar. Det är anledningen
till att elevernas svar inte analyserar utifrån vilket kön de har.
Jag har heller inte valt att inkludera alla enkäter ifrån enkätundersökningen i min
forskning. Som det går att se i informationsbrevet till föräldrarna (bilaga 1),
genomfördes enkäten med åtta klasser. Att tre klassers enkäter inte togs med i min
forskning beror på att de klasserna alla var årskurs 4 klasser och eleverna där bör ha
haft svårast att förstå enkätens frågor. Med de enkäter som samlats in hade jag nästan
100 informanter i årskurs 5-6. Jag och min handledare ansåg därför att det räckte med
dem enkäterna. Tanken var att om enkäterna för de elever som gick i årskurs 4 togs
med i forskningen kunde resultatet blivit skevt, om de eleverna inte hade förstått
frågorna fullt ut.
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Vidare forskning
Jag känner att jag i denna uppsats har fått en ökad förståelse för elevers motivation till
ämnet idrott och hälsa. Det hade varit intressant att fortsätta observera elevernas
lektioner och följa upp det med intervjuer, helst under en längre tidsperiod än den som
funnits tillgänglig för denna uppsats för att få en djupare förståelse till elevernas
motivation för ämnet idrott och hälsa.
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Bilaga 1 Information till vårdnadshavare
Hej
Jag heter Kristoffer Gustafsson och läser just nu den sista terminen på
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Högskolan Väst i
Trollhättan. Jag håller just nu på med mitt examensarbete som kommer att handla om
mellanstadieelevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Jag vill undersöka hur
elevernas fritidsaktiviteter, lektioners innehåll och planering, samt ledarskapet på
lektioner påverkar dem och deras motivation.
För att undersöka detta så kommer jag att genomföra en enkätundersökning som
omfattar åtta stycken mellanstadieklasser. Undersökningen kommer att ske under
v.18-v.19. Eleverna kommer att få besvara anonymt. De behöver varken uppge klass,
ålder eller namn. Resultatet av undersökning kommer att presenteras på sådant sätt att
ingen utomstående kan identifiera varken enskilda personuppgifter eller skolan där
undersökningen genomförts. Undersökningen kommer att genomföras på elevernas
idrottslektioner och beräknas ta cirka 40 minuter.
Om ni som vårdnadshavare inte godkänner att erat barn medverkar i
enkätundersökningen, så ber jag er att ta kontakt med mig, via antagligen e-mail eller
telefon senast den 9 maj, 2014.
Med vänlig hälsning,
Kristoffer Gustafsson
Tel: 0701-752201
Mail: kristoffer.gustafsson.2@student.hv.se
Handledare för uppsatsen är Fredrik Johansson vid Högskolan Väst.
Mail: fredrik.johansson.3@hv.se

Bilaga 2 Enkäten

