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Sammanfattning 

 
Idrott och Hälsa är ett obligatoriskt ämne i gymnasieskolan och elever är olika 
motiverade till det. Vissa tycker det är tråkigt medan andra känner att de verkligen 
tycker om ämnet. Det går även att välja till någon form av specialidrott, där man 
specialiserar sig inom någon specifik idrott. Syftet med den här undersökningen är 
att studera specialidrottselevers motivation och glädje kopplat till ämnet Idrott och 
Hälsa, samt att undersöka om det finns några skillnader mellan specialidrottselever 
och övriga elever i dessa avseenden. Data samlades in med hjälp av enkäter. 
Resultaten visade att specialidrottselever är mer inre motiverade samt känner mer 
glädje till ämnet. Diskussioner fördes om att det kan finnas olika orsaker till dessa 
resultat som kom fram. Bland annat att specialidrottseleverna eventuellt är van vid 
mer fysisk aktivitet, men även att de naturligt dras till den. Samt känner mer glädje 
till det den gör som samspelar med inre motivation. 
 
Nyckelord: Idrott och Hälsa, specialidrott, motivation, glädje, självbestämmande 
teorin 
 
  



  

Summary 
 
Physical Education is an obligatory subject in upper secondary school and the 
motivation differs among the students. Some students find it boring while others 
really enjoy the subject. It is possible to choose some kind of specialized physical 
education, where you specialize yourself in some form of the sport you practice. The 
purpose of this study is to investigate the motivation and joy of specialized physical 
education students linked to physical education and investigate whether there are any 
differences between specialized physical education students and other students. The 
result was produced by questionnaires which showed that specialized physical 
education students are more motivated and feel more joy towards the subject. There 
may be various factors for exactly the result that is shown. Including that specialized 
physical education pupils, possibly, often are used to more physical activity than the 
other pupils, but also that they naturally are drawn towards it. And feel more joy to 
what the individual does, which interact with inner motivation. 
 
Keyword: Physical Education, specialized physical education, motivation, self-
determination theory  
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1.Inledning 
 
Idrott och hälsa är ett populärt ämne i skolan bland eleverna, men det betyder det 
inte att alla gillar det. Min uppfattning är att eleverna antingen älskar eller hatar det. 
Elever som på sin fritid deltar inom föreningsidrotten uppskattar oftast idrott och 
hälsa mer, då ämnets innehåll är ganska likt det de gör på fritiden i deras 
idrottsförening (Larsson, 2016). Eleverna som håller på med föreningsidrott läser 
ibland också ämnet specialidrott, som man kombinerar med skolan.  
 
Specialidrottseleverna kommer oftast från en bakgrund där de är positiva till idrott, 
där närstående till eleverna gillar valet av gymnasiestudier kombinerat med 
specialidrott. Tidigare forskning har visat att elever som läser specialidrott har större 
erfarenhet av idrottande och idrottsengagemang. Det har även visat sig att elever som 
läser specialidrott allmänt är duktigare i skolan jämfört med övriga elever (Ferry & 
Olofsson, 2011). Eftersom eleverna själva har valt ämnet har de också bättre 
förutsättningar att vara mer motiverade till allt ämnet innehåller (Ferry & Olofsson, 
2009). Frågan är om detsamma gäller för specialidrottseleverna angående ämnet 
Idrott och Hälsa? 
 
Jag vill med denna undersökningen studera elevers motivation, och undersöka hur 
det ser ut bland skolelever, som går i årskurs 3 på gymnasiet. Hur ser det ut för 
nuvarande specialidrottselever och hur ofta deltar de på sina vanliga idrottslektioner? 
Detta för att göra mig själv som blivande lärare och nuvarande lärare 
uppmärksamma på hur det faktiskt ser ut kring specialidrottselevers samt övriga 
elevers motivation och glädje till ämnet Idrott och Hälsa. Det är på grund av att jag 
som före detta specialidrottselev knappt var med på obligatoriska 
undervisningsmomenten i ämnet Idrott och Hälsa, men ändå fick betyg. Samt att jag 
inte hade lust att delta de få tillfällen som var obligatoriska, men man gjorde det för 
att inte få frånvaro. Därför är det extra spännande att undersöka hur deltagande i 
ämnet ser ut, på vilket sätt eleverna är motiverade och om Idrott och Hälsa är 
glädjefullt.  
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2. Litteraturgenomgång 
2.1 Idrott och Hälsa 
Idrott och hälsa är ett obligatoriskt ämne i gymnasieskolan, som är gemensamt för 
alla elever som går på gymnasiet (Larsson, 2016). Ämnet Idrott och Hälsa, lärarna 
och undervisningen har som uppgift att eleverna ska ges förutsättningarna att 
utveckla dessa förmågor och kunskapsmål: Förmåga att planera och genomföra 
fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 
Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållande och 
miljöer. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för 
kroppslig förmåga och hälsa. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i 
samband med fysiska aktiviteter. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på 
fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om 
könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. 
Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av 
rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att 
bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan (Skolverket, 2018). 
 
I stor grad handlar ämnet om att eleven själv ska kunna planera och reflektera kring 
främjande av intresse riktad mot olika rörelseaktiviteter, ta del av utemiljö och 
naturen med välbefinnande i åtanke. Undervisningen ska ha grund i respekt och 
värdegrund, samt motarbeta stereotypa könsroller. Även göra eleverna medvetna om 
kroppsideal som finns i dagens samhälle och att alla individer är olika, för att alla 
individers värde är viktigt (Skolverket, 2018). 
 
Idrott och hälsa är inte bara ett teoretiskt ämne, men även i stor del praktiskt. Lärare 
och elever är överens om att det är ett viktigt ämne, men det råder olika meningar när 
det gäller enformigheten i undervisningen samt lärarens bestämmande och delen vid 
att eleverna inte är delaktiga i planeringen till undervisningen (Redelius, 2012). 
Enformigheten handlar om att eleverna i ämnet under en lång period har haft samma 
övningar, utan att få testa på något nytt. Eleverna tycker även att enformigheten går 
utöver det idrottslektionerna ska innehålla. Något som om återigen påverkar 
elevernas vilja till att delta (Wiker, 2017). 
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Inom ämnet Idrott och Hälsa, som är obligatoriskt för alla elever som går på 
gymnasiet, går det att välja till kurserna Idrott och Hälsa 2, som bygger på kunskap 
från den tidigare obligatoriska kursen Idrott och Hälsa 1. Även Idrott och Hälsa 1 
specialisering går att läsa. Idrott och Hälsa 2 specialisering, som bygger på 
föregående kurs. Det handlar mycket om det teoretiska. Därav ges olika perspektiv 
och syn på hur idrotter drivs i praktiken (Skolverket, 2018).  
 

2.2 Specialidrott 
Specialidrotten är en möjlighet för elever som kan bedriva prestationsutvecklande 
idrottande och teori kopplat sin idrott kombinerat med skolan. Det är något eleverna 
själva väljer, och är inte som ämnet Idrott och Hälsa ett obligatoriskt ämne. Ämnet 
specialidrott får bara bedrivas vid godkända idrottsgymnasium som NIU (Nationellt 
godkända idrottsutbildningar) och RIG (Riksidrottsgymnasium) 
(Riksidrottsförbundet, 2019; Ferry, Meckbach & Larsson, 2013). Vid godkända 
idrottsgymnasium ska det ges förutsättningar att skapa kunskap om hur man ska 
träna kopplat till träningsmetoder och skadeförebyggande. Efter tre år med 
specialidrott och ämnets kurser ska man vara sin egen bästa tränare och kunna 
reflektera över sin egen prestation, hur man ska utvecklas, fördelar/nackdelar med 
det man gjort och kunna lägga fokus på det som gynnar vidare prestation. Kurserna 
som ingår i ämnet är idrottsledarskap, idrottsspecialisering 1, 2, 3 samt tränings- och 
tävlingslära 1, 2 och 3. I alla kurserna har man sin specialidrottslärare som ger 
feedback och kan hjälpa eleven (Skolverket, 2018). 
 
Specialidrotten är extra specifik träning inom en sport, som eleverna själv har 
förkunskaper om och valt, som utförs under skoltid (Ferry & Lund, 2018). Skolorna 
organiserar undervisningen på olika sätt och det är stor variation i hur de gör det, 
men alla jobbar utifrån kursplanen. Den praktiska färdighetsträningen dominerar 
undervisningen, då både lärare och elever anser att det viktigaste inom ämnet 
specialidrott är elevens praktiska färdigheter. I hälften av lektionsfallen undervisas 
det praktisk färdighetsträning, och ofta i mindre grupper. När det gäller undervisning 
inom områden som träning-, kost- och näringslära, idrottspsykologi/mental träning, 
ledarskap och specialidrotten, tycker flertalet av specialidrottseleverna att den inte 
ska minskas. Dessutom menar hälften av eleverna att idrottspsykologi/mental 
träning tillsammans med specialidrotten ska utökas och få mer tid i undervisningen. 
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Detta är noterbart med tanke på att just en del av eleverna borde haft icke godkänt 
betyg, eftersom de inte har tillräckligt med teoretiska kunskaper inom ämnet (Ferry 
& Olofsson, 2009). Det som har med att specialidrotten i sig själv tar för mycket tid 
och lärarna känner att det inte finns tillräckligt med tid, för att prioritera andra 
lärandemål. Eftersom det inte finns tillräckligt med tid går man snabbt genom det 
eleverna ska lära sig. Från ett lärarperspektiv har en inte tid över så en går snabbt 
genom lärandemålen, och förväntar att eleverna kan det som de tillsammans gått 
genom. Medan eleverna sitter kvar med känslan av att man inte fått med sig 
någonting av det som läraren gått genom (Ferry & Olofsson, 2009). 
 

2.3 Motivation 
Enligt Hassmèn, Hassmèn och Plate (2003) är motivation stort sett grunden för allt 
det vi människor gör, på sätt och vis. Det förklarar människors beteende och dessas 
motiv till vad de gör och varför. Den är exempelvis grunden för att kunna prestera 
eller att utveckla ens kroppsligaförmåga, kopplat till specialidrotten och ämnet Idrott 
och Hälsa genom att våga utmana en själv. Med det menas att utan någon form av 
motivation kan det va svårt att antingen vilja bli bättre på en viss rörelse eller till 
exempel springa som bäst under ett lopp. Det är många faktorer som kan påverka 
motivationen, där det finns flera olika motivationsformer att beskriva på vilket sätt 
man motiverar sig för t.ex. skolan eller idrotten man håller på med. Här står 
begreppen inre-, yttre- och icke-reglering i centrum (Hassmèn & Hassmèn, 2010). 
Begreppen förklarar på vilket sätt individen är motiverad. Inre motivation handlar 
om att man först och främst gör det för sig själv, som ger en själv glädje och nöjdhet. 
Är individen inre motiverad kan den göra det för att lära sig något nytt, uppnå ny 
kunskap eller uppnå stimulans. Det handlar om tillfredställande och stimulans, som 
människan själv väljer att göra eftersom man genuint mår bra av den känslan 
(Hassmèn & Hassmèn, 2010). Yttremotivation handlar i stort om att dra nytta av 
fördelar som tillkommer av deltagande, och individen förs fram genom materiella och 
sociala bonusar. Man gör det för att det kan gynna en, genom till exempel betyg och 
pengar, eller att man gör det för andra människor i sin närhet. Icke-reglering är när 
individen har brist på motivation, som betyder att den inte finner någon anledning 
till att utöva aktiviteten (Hassmèn & Hassmèn, 2010). Att individen inte har 
motivation kan bero på flera saker, t.ex. upplevelse av en sämre förmåga där man inte 
känner av att man klarar det, känslor av förtvivlande eller hopplöshet kopplat till 
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uppgiftsrelaterade aktiviteter och där individen redan bestämt sig för att det inte 
kommer gå. Elever som är omotiverade påverkas av egna handlingar, resultaten av 
handlingarna eller tänket kring ens egen förmåga. Till exempel om eleven känner 
sedan innan att hen inte är så duktig på att hoppa bock men testar ändå, och det inte 
går som den vill att det ska. Har eleven eventuellt tagit till sig den information att hen 
sedan innan aktiviteten inte kände kompetens, och under utförande inte känt någon 
form av måluppnåelse, som kan resultera i en i föregående nämnde begrepp som 
förtvivlande och hopplöshet. Det är möjligt att elevernas egen inställning till 
aktiviteten samt hur den presterar kan resultera i att motivationen till att vilja röra på 
sig sjunker, men även till ämnet Idrott och Hälsa (Wang, Hagger & Liu, 2009). 
  

2.3.1Teoretiska utgångspunkter - SDT 
Självbestämmande teorin (Self-determination Theory, SDT) är en teori som handlar 
om individens beteende och hur människan fungerar. Teorin är uppdelat i flera 
delteorier som tillsammans utgör SDT. Människan vill på något sätt försöka kunde 
styra ens beteende och tänk, där vår självkontroll är det som påverkar vår motivation 
och även våra handlingar (Lindwall, Stenling & Josefsson, 2019). Tre centrala 
begrepp när det gäller just självbestämmandeteorin är, autonomi, kompetens och 
tillhörighet. Autonomi, kompetens och tillhörighet är tre medfödda behov som styr 
människan båda medvetet och omedvetet. (Wang, Hagger & Liu, 2009). Människan 
känner behov av att tillgodose dessa tre begreppen (Hassmèn & Hassmèn, 2010). 
Autonomi är individens egna självvalda beteende. Individen vill kunna styra både 
egna handlingar och sina beslut. Kompetens handlar om att individen känner att den 
klarar av t.ex. att vara duktig på att spela handboll. Individen strävar även efter att 
utmana sig själv. Tillhörighet vill säga att individen känner att andra accepterar 
denne för den som han/hon är, d v s att man själv betyder något och har en 
tillknytning till människorna omkring en (Deci & Ryan, 2002). Att ha dessa behov är 
helt naturligt och det är viktigt att de tillfredsställs för att individen ska må bra. När 
behoven är tillfredsställda kan det bidra till välbehag, bättre relationer med de nära 
och att man är mer fysisk aktiv (Lindwall, Stenling & Josefsson, 2019). 
 
Yttremotivation kan delas upp i flera olika regleringar enligt 
självbestämmandeteorin, och kan förklara på vilket sätt och varför man känner sig 
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motiverad att utföra vissa beteenden. Här kan man skilja på: icke-, yttre-, 
introjicerad-, identifierad-, integrerad- och inre reglering (Weman & Lindwall, 2010). 

Figur 1. En överblick över SDT´s olika motivations regleringar (Deci & Ryan, 2000). På svenska blir de 
olika namnen: Non-regulation= Icke-reglering, External regulation= Yttre reglering, Introjected 
regulation= Introjicerad reglering, Identified regulation= Identifierad reglering, Integrated regulation 
= Integrerad reglering och Intrinsic regulation = Inre reglering. 
 
Yttre reglering det vill säga att individen motiveras att göra detta för en ersättning, 
t.ex. genom att läraren säger att en elev kommer att få bättre betyg i I & H om den 
genomför en speciell aktivitet. Introjicerad reglering går ut på att individen känner 
att den gör något för att hen vill att andra ska tycka den är duktig, eller att den får 
dåligt samvete kring ens val att eventuellt inte medverka på lektion. Väljer den till 
exempel att inte medverka på lektion kan hen få dåligt samvete över sitt eget val. 
Identifierad reglering är högt prioriterad av individen och är ett självvalt beteende. 
Individen gillar t.ex. inte att utöva redskapsgymnastik, men väljer att göra det oavsett 
eftersom det gynnar individens betyg i slutändan. Även fast aktiviteten i sig inte 
uppskattas av individen. Integrerad reglering är naturligt och självbestämmandet är 
högt där det handlar om att prioritera, tänka till och ”offra” något för det man 
verkligen vill. Det kommer naturligt för att aktiviteten är intressant (Lindwall, 
Stenling & Josefsson, 2019). Det kan exempelvis visa sig genom att en elev som har 
fått en tandläkartid, och samtidigt har schemalagd lektion i Idrott & Hälsa, istället för 
att välja bort idrottslektionen väljer hen att byta tid till en annan gång, för att ha 
möjlighet att delta på lektionen. (Hassmèn & Hassmèn, 2008; Hassmèn, Hassmèn & 
Plate, 2003) 
 

2.4 Tidigare forskning 
Enligt Bo Shen (2014) finns det ett starkt samband mellan motivation till ämnet 
Idrott och Hälsa, fysisk aktivitet, organiserat fysisk aktivitet utanför skoltid och 
motivation. Elever som inte är fysisk aktiva utanför skolan har färre motiv och 
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mindre chans att vara motiverade till ämnet Idrott och Hälsa i skolan. Det eleven gör 
utanför skolan påverkar tillfredställandet av människans behov som även resulterar i 
elevens motivation till ämnet. Övriga elever som är fysisk aktiva, oavsett om det är 
organiserat fysisk aktivitet eller ej, har en positiv syn på Idrott och Hälsa, d v s en hög 
nivå av självbestämmande och en inre motivation till att delta. En positiv syn på 
ämnet påverkar positivt på elevers inlärning och glädje till Idrott och Hälsa. Glädje 
att delta i Idrott och Hälsa är en viktig orsak för att eleverna ska få en positiv 
erfarenhet (Säfvenbom, Haugen & Bulie, 2015). 
 
Tidigare forskning visar att elever som deltar i organiserad form av fysisk aktivitet 
eller är fysisk aktiva utanför skoltid har fler motiv och är i högre grad motiverade att 
delta i ämnet Idrott och Hälsa, än övriga elever som inte deltar i organiserad idrott 
(Shen, 2014). Den tidigare forskningen visar ett sambandet mellan Idrott & Hälsa och 
den fysiska aktiviteten utanför skoltid, och att det även påverkar vad man gör av 
idrottslektionerna när man är i skolan. Individen tar med sig sina egna erfarenheter 
av fysisk aktivitet och idrott till skolan tack vare att rörelse uppfyller behovet av 
kompetens, tillhörighet och autonomi. Då elevens tidigare erfarenheter följer med, 
kan det påverka individen och resultera i en ökad motivation i Idrott och Hälsa 
(Shen, 2014). På vilket sätt är eleverna motiverade till ämnet oavsett om de går 
specialidrott eller ej? På vilket sätt är eleverna inställd till att delta på 
idrottslektionerna, handlar det om deltagande genom egen vilja eller för att man 
egentligen ska? 
 
Enligt Larsson (2016) har elever som inte bedriver någon form av föreningsidrott 
eller idrottande, en olik syn på ämnet och undervisningen i Idrott och Hälsa, jämfört 
med elever som bedriver föreningsidrott. Genom brist på rörelseaktiviteter tappar 
eleverna som inte bedriver någon föreningsidrott lusten att röra på sig. Det genom 
deras tidigare erfarenheter av vissa aktiviteter och förkunskaper inom Idrott och 
Hälsa, förknippat med deras erfarenheter. Medan elever som utför någon form av 
föreningsidrott inte ser på Idrott och Hälsa som de övriga eleverna, då de kan ha 
andra erfarenheter av att röra på sig. Med det menas att elever som inte utför några 
rörelseaktivitet utanför skoltid saknar tillhörigheten och därav kan ha en olik syn på 
Idrott och Hälsa än vad elever som inte bedriver någon annan fysisk aktivitet har 
(Wang, Hagger & Liu, 2009). Att delta i föreningsidrottande och idrottande kan 
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enligt Wagnsson (2019) förknippas med positiv psykosocial utveckling i form av 
bättre livskvalitet, bättre självkänsla samt välmående. Föreningsidrottande kan även 
förebygga nedstämdhet och stress. Bättre livskvalitet, bättre självkänsla samt 
välmående kan ha en positiv påverkan på specialidrottseleverna när de utför sin 
idrott på fritiden och under skoltid, och faktorerna kan uppstå om den idrottsliga 
verksamheten eller specialidrottsträningen är rätt utformad. Om det resulterar i de 
ovannämnde positiva faktorerna kan aktivitet utanför skoltid eventuellt resultera i en 
bättrad motivation till ämnet Idrott och Hälsa samt viljan att röra på sig. 
 
Tidigare forskning kring idrott, elitidrott och motivation, kopplat till specialidrotten 
och på vilket sätt specialidrottseleverna är motiverade till en viss form av fysisk 
aktivitet. Visar att den integrerade regleringen har starkast koppling till 
idrottsprestationer, som rör ämnet specialidrott. En hög grad av integrerad reglering, 
alltså stor grad av självbestämmande och inre motivation, är förbunden med en 
bättre idrottsprestation, men även bättre betyg i ämnet specialidrott. Detta har att 
göra med ett inre driv och att individen själv vill uppnå sina egna satta mål (Stenling, 
2019). Som även tidigare nämnts finns det ett samband mellan organiserat fysisk 
aktivitet utanför skoltid och motivation till ämnet Idrott och Hälsa (Shen, 2014), 
vilket även kan kopplas till specialidrottselevernas motivationsform till ämnet. 
Eftersom de redan utför idrottande under skoltid, vilket kan göra att 
specialidrottseleverna redan har en positiv syn på ämnet Idrott och Hälsa. Som 
eventuellt kan påverka hur specialidrottseleverna deltar och vilken motivationsform 
de drivs av inom Idrott och Hälsa. En redan positiv syn på ämnet ökar den eventuella 
chansen att eleverna är inre motiverade och känner mer glädje till att delta på 
idrottslektionerna, medan icke- och yttre reglering har den motsatta effekten på 
motivationen och viljan till att delta. Eftersom individen inte är motiverad alls eller 
att de yttre faktorerna påverkar individen negativt till hur den motiveras till ämnet. I 
det stora hela kan det tyda på att eleverna som inte håller på med någon form av 
fysisk aktivitet på fritiden, är mer icke-/yttre reglerade och eventuellt har ett mer 
negativt synsätt till ämnet Idrott och Hälsa än vad specialidrottseleverna är och har 
(Stenling, 2019). 
 
Sammanfattningsvis visar självbestämmande teorin hur de olika 
motivationsformerna fungerar och på vilket sätt de eventuellt reagerar kopplat till 
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ämnet Idrott och Hälsa. Även hur den tidigare forskningen visar vad de eventuella 
orsakerna till varför ett visst resultat i undersökningen ser ut som det gör. Shen 
(2014) menar som sagt att den fysiska aktiviteten utanför skoltid påverkar hur eleven 
ser på och motiverar en till ämnet Idrott och Hälsa i skolan. Den fysiska aktiviteten 
utanför skoltid kan öka den inre motivation till ämnet och längtan efter att delta i 
idrottsundervisningen. Detta är relevant för min undersökning eftersom mitt 
uppdrag som blivande lärare inom ämnet Idrott och Hälsa är att försöka skapa ett 
livslångt lärande kopplat till att röra på sig och hur fysisk aktivitet påverkar 
människokroppen. På så sätt kan flera elever komma i kontakt med fysisk aktivitet 
och det livslånga lärande under sitt privata liv, inte bara röra på sig under 
lektionstiden i ämnet Idrott och Hälsa. 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att studera specialidrottselevers motivation och glädje 
kopplat till ämnet Idrott och Hälsa, samt att undersöka om det finns några skillnader 
mellan specialidrottselever och övriga elever. Även undersöka pojkar och flickors 
motivationsskillnader. 
 
-På vilket sätt är eleverna motiverade till Idrott och Hälsa kopplat till de olika 
motivationsregleringarna inom SDT, och har det någon betydning om man läser 
enbart Idrott och Hälsa eller om man även läser specialidrott? 
 
- Finns det skillnader i hur pojkar och flickor är motiverade till Idrott och Hälsa 
kopplat till de olika motivationsregleringarna inom SDT? 
 
-Är det någon skillnad mellan elever som läser specialidrott och övriga elever kopplat 
till elevernas glädje till ämnet Idrott och Hälsa? 
 
- Finns det skillnad mellan pojkar och flickor i hur de känner glädje till ämnet Idrott 
och Hälsa? 

3.1 Hypotes 
 
Min hypotes utifrån egna erfarenheter är först och främst att specialidrottseleverna 
eventuellt tycker att ämnet Idrott och Hälsa inte är roligt, eftersom det är 
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obligatoriskt och man som eleven är tvungen vara närvarande. Att man i större grad 
tycker specialidrotten är roligare än ämnet Idrott & Hälsa, och idrottslektionerna är 
något man helst inte vill lägga sin tid på. Min egen erfarenhet i det stora hela är att 
man som specialidrottselev har valt till sin idrott som man är motiverad till och 
tycker om, och att man då tycker det är mindre kul att delta på idrottslektionerna 
med övriga elever.  
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4. Metod 
4.1 Design 
Jag valde kvantitativ metod som görs genom enkäter, för att kunna besvara syftet och 
mina frågeställningar. Valet av kvantitativ metod är grundat på att svar i flertal är det 
som gynnar min undersökning bäst, och det får jag genom enkäter. Då meningen 
med kvantitativ metod är att ta reda på ytlig information om större grupper t.ex. 
elever som läser ämnet Idrott och Hälsa. Då det inte är syftet i min undersökning att 
gräva djupt och utveckla varför mina respondenter svarar som de gör, utan svaret i 
sig är bra eftersom mitt mätinstrument är gjort utifrån självbestämmande teorin 
(Hassmèn & Hassmèn, 2008). Enkäterna är anonyma och det går därför inte att 
urskilja vilka elever, klasser eller skolor som medverkat i studien. Resultaten kan 
enkelt redovisas genom tabeller, figurer och även kopplas till teorin som arbetet 
handlar om (Hassmèn & Hassmèn, 2008). Nackdelen med denna form av 
datainsamling är att man inte får någon djup information om varför eleven svarar 
som den gör och en kan hellre inte förklara varför individen själv känner på vilket sätt 
en är motiverad, eller vad antingen de positiva eller negativa faktorerna till varför en 
känner så. 
 

4.2 Urval 
Valet av undersökningsgrupp är baserat på skolor där det finns en blandning av 
specialidrottselever och elever som enbart har ämnet Idrott och hälsa. 
Undersökningsgruppen är gymnasielever som går i årskurs 3 och det är för att de 
redan har deltagit i både specialidrotten samt i ämnet Idrott och Hälsa ett tag. Dessa 
valdes utifrån att de äldre eleverna antogs veta hur det fungerar och eventuellt kan ha 
enklare för att reflektera över hur de känner. Elever som går sista året på gymnasiet 
får ofta uppgifter som just handlar om att reflektera kring frågor och deras eget tänk 
(Skolverket, 2019). Att det blev just de här två skolorna som respondenterna beror på 
att jag själv visste att det fanns en blandning av både Idrott och Hälsa-elever och 
specialidrottselever där. Dessutom var jag bekant med personal och elever från båda 
skolorna. Jag utgick från ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval, eftersom 
respondenterna var relativt enkla att få tag på, sett till de bekanta personerna samt 
den ena gymnasieskolans geografiska läge (Hassmèn & Hassmèn, 2008). Det som är 
mindre bra med att utgå från ett bekvämlighetsurval är att jag sedan tidigare är 
bekant med vissa elever som ska besvara enkäten. Det finns därför en risk att 
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eleverna eventuellt svarar det de tror jag vill ha för svar och inte vad de egentligen 
tycker och tänker. 
 

4.3 Mätinstrument 
Mätinstrumentet jag använt mig av heter PLOC (Perceived Locus of Causality Scale) 
(Wang, Hagger & Liu, 2009) och mina frågor kopplat till motivation i enkäten är 
gjort utifrån Self-determination Theory (Deci & Ryan, 2002). Påståendena i min 
enkät är gjort utifrån flera av de olika regleringarna inom motivation varav två 
handlar om glädje. Fråga 4 är uppdelat i tio frågor, så i fråga 4 ingår fråga 1–10.Fråga 
1 och 6 användes för att mäta icke-reglering. Fråga 3 och 8 för att mäta extern 
reglering. Fråga 5 och 10 för introjicerad reglering. Fråga 4 och 9 för identifierad 
reglering. Fråga 2 och 7 för att mäta den inre motivationen (Se bilaga 2). Glädje 
mättes däremot utifrån egna frågor. Frågorna handlar om eleven blir på bra humör 
under deltagande på idrottslektionerna och om individen tycker lektionerna är 
glädjefulla. 
 

4.4. Genomförande 
Genomförandet inleddes med att jag tog kontakt med två olika skolor och flera olika 
lärare för att få tag på elevernas mentorer. Eftersom det var respondenter från två 
olika skolor genomförde datainsamlingen på olika sätt. Det ena skolan genom att 
mentorerna fick tillskickat ett informationsbrev och enkätlänk. Det andra genom att 
jag var på plats och förklarade hur det skulle gå tillväga och vad de skulle göra.  
 
Den ena gymnasieskolan tog jag kontakt med genom en bekant mentor sedan 
tidigare. Först skickade jag ett privat meddelande på Facebook till henne, där jag 
förklarade att jag just nu skriver min C-uppsats om motivation kopplat till ämnet 
Idrott och Hälsa. Därefter frågade jag om hon ville hjälpa mig ta reda på alla andras 
mentorer som har elever i årskurs 3 på just det gymnasiet. Efter att jag hade fått tag 
på ett antal mentorers mejl, skickade jag ett gemensamt mejl (se bilaga 4) till dessa, 
där det stod vad jag ville att mentorerna skulle hjälpa mig med. I mejlet beskrev jag 
även att eleverna skulle läsa genom informationsbrevet innan de eventuellt svarade 
på enkäten. När detta var gjort var det bara att vänta på svar. 
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På den andra gymnasieskolan delades enkäten ut genom Survey & Support länken till 
två olika grupper: en specialidrottsgrupp och en samhällsklass. Först tog jag kontakt 
med en lärare via telefon och förklarade för henne att jag just nu skriver min C-
uppsats om motivation kopplat till ämnet Idrott och Hälsa, och fick en ny mailadress 
till en av idrottslärarna som har hand om årskurs 3-elever. Därefter skickade jag ett 
mejl till honom (se bilaga 5) och fick därigenom fatt på en samhällsklass där jag 
delade ut min enkät. Idrottsläraren och jag gjorde upp en tid att träffas vid entrén till 
skolan, så han kunde visa mig till rätt klassrum. När jag kom in i klassrummet 
presenterade jag mig själv, vem jag var och varför jag var där. Därefter gick jag 
genom att innan de eventuellt gör enkäten skulle de läsa genom informationsbrevet. 
Med hjälp av läraren hade informationsbrevet och enkätens länk redan lagts ut i 
klassens grupp så att alla hade tillgång till denna information/länk. Eleverna fick ta 
den tiden de behövde för att läsa brevet och besvara enkäten. Efter att alla elever var 
klara gick jag vidare och tog kontakt med en annan bekant, som har hand om en 
grupp specialidrottselever. Vi gjorde upp att jag skulle komma till idrottshallen dagen 
efter och dela ut enkäten till specialidrottseleverna. När jag kom dit gjorde jag exakt 
på samma sätt som när jag var i klassrummet. 
 

4.5 Databearbetning 
Under databearbetningen har jag analyserat mitt innehåll i ett program som kallas 
Survey & Report. Det fanns två respondenter som valde att inte svara klart på 
enkäten och därför inte räknas in i resultatet. I Survey & Report är även min enkät 
gjord, så man enkelt kan generera enkäten till en rapport inom programmet. I 
rapporten har jag tolkat och reflekterat över resultaten. Förutom att jag har ställt 
frågorna mot varandra genom bakgrundserier har jag även skapat index och 
korrelation. De flertal indexen är dataset av respondenternas svar utifrån två 
motivationsfrågor kopplade till icke-, yttre-, introjicerad-, identifierad-, integrerad- 
och inre reglering (Fråga 4). Detta innebar att av de tio motivationsfrågorna skapades 
fem olika index. Utöver detta skapades även ett index om glädje (Fråga 5), som är 
gjort utifrån två frågor om glädje. 
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
För att reliabiliteten samt validiteten ska vara hög handlar det om att tillförligheten 
kring enkäten samspelar med mina frågor, och att de mäter just det jag vill de ska. Att 
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reliabiliteten men även validiteten ska vara hög handlar om att undersökningen en 
gör tar fram ett liknande resultat gång på gång, och inte skiljer sig mycket efter varje 
gång. Om svaren som kommer fram faktiskt är pålitliga eller tillfälliga, som vill säga 
att resultatet som tagits fram är trovärdigt eller ej. Det man vill är att resultatet är 
konsekvent (Bryman, 2018). Frågorna jag ställt i min enkät är enkla och korta. 
Dessutom har jag utgått från ett redan framtaget instrument, så det ger ett resultat 
som går att tolka. Det är bara frågor som är relevanta, för att det ska ge mig som 
genomförare en chans att få fram ett resultat som är trovärdigt. Det positiva med ett 
mätinstrument som sedan tidigare används, är att det ökar min undersöknings 
reliabilitet och validitet. Eftersom det är testat innan, och inget nytt mätinstrument 
som ska testas för första gången (Hassmèn & Hassmèn, 2008). 
 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Eftersom jag valde att göra en kvantitativ undersökning som är helt anonym, var det 
viktigt att föra fram det för eleverna som deltog. Att det inte går att urskilja vilka 
elever, klasser eller skolor som medverkat i studien. Uppgifterna ska behandlas enligt 
nyttjandekravet som betyder att information om respondenterna bara får användas 
för min undersökning och det vetenskapliga syftet. I undersökningen behandlas 
könsfrågan, och utifrån nyttjandekravet ska ens personuppgifter skyddas (Bryman, 
2018). Samt att eleverna själv väljer att göra enkäten eller ej. Eleverna skulle innan de 
besvarade enkäten läsa genom ett informationsbrev (se bilaga 3), där viktig 
information framgick om att enkäten är frivillig och hur respondenterna kunde 
kontakta mig eller min handledare om de hade några funderingar om upplägget. 
Även att ingen utanför Karlstads Universitet kommer att kunna ta del av svaren och 
att deras svar raderas efter att uppsatsen har examinerats (Hassmèn & Hassmèn, 
2008).  
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5. Resultat  
5.1 Beskrivning av respondenterna 
Alla respondenter är elever som går i årkurs 3 på två olika gymnasieskolor. 
Könsfördelning i undersökningen är 65,1% flickor, 33,3% pojkar och 1,6% annat.  
Den skeva fördelningen av specialidrotts- och övriga elever är stor, där hela 53 
stycken av respondenterna har valt till någon form av specialidrott. Specialidrotterna 
Innebandy (45,2%) och Fys och hälsa (18,8%) var det flest respondenter svarade och 
utgör nästan hela två tredjedelar (64%) av specialidrotterna som eleverna bedriver. 
Övriga alternativ till vilken specialidrott de läste var upp till eleverna att 
kommentera, eftersom det finns många olika idrotter att välja till inom specialidrott, 
till exempel hockey (13,2%), fotboll (7,5%), och dans (5,6%) blev även nämnt.  

5.2 Elevers deltagande i ämnet Idrott och Hälsa 
 
Tabell 1. Undersökningsgruppens (n=63) deltagande i Idrott och hälsa undervisningen uppdelat på 
kön och hur ofta de olika eleverna är med på idrottslektionerna. 

  Har du valt till någon specialidrott på gymnasiet? 
  Specialidrottselever Övriga elever 

Hur ofta är du med på idrottslektionerna? OBS gäller ej 
specialidrottslektionerna! Antal svar Antal svar 
Aldrig. (Gå vidare till fråga 6) 4 (7%) 0 (0%) 
1-5 ggr per år 16 (30%) 0 (0%) 
Ca 1 gång i månaden 1 (2%) 0 (0%) 
Ca 1 gång varannan vecka 1 (2%) 2 (20%) 
Ca 1 gång i veckan 2 (4%) 3 (30%) 
Nästan varje lektion 29 (55%) 5 (50%) 
Summa 53 (100%) 10 (100%) 

 
Tabell 1 visar tydligt att specialidrottselevernas svar är utspritt mellan alla de olika 
svarsalternativen, medan övriga elever är med på idrottslektionerna nästan varje 
gång (ca 1 gång i veckan eller Ca 1 gång varannan vecka). Hela 37% av 
specialidrottseleverna, är antingen med på Idrott och hälsa lektionerna 1-5ggr per år 
eller aldrig, medan 55% av specialidrottslever och 50% av övriga respondenter är med 
”Nästan varje gång”. Sammantaget visar denna tabell på att övriga elever är med på 
lektionerna även om det är nästan varje lektion eller 1 gång varannan vecka, medan 
specialidrottseleverna inte är med över huvud taget, en sällan gång eller nästan varje 
lektion.  
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5.3 Motivationsformer 
5.3.1 Motivationsformer kopplat till ämnet Idrott och Hälsa uppdelat på specialidrottselever 
och övriga elever 
  

Av resultaten i tabell 3 att döma så visar tabellen specialidrottselevers och övriga 
elevers medelvärde och standardavvikelse av motivationsformerna kopplat till ämnet 
Idrott och Hälsa. Mönstret som tydligt framgår är specialidrottselevernas värde kring 
de inre motivationsformerna, integrerad- samt inre reglering som är mycket högre 
(M=3,1 respektive M=3,0), om man jämför med övriga elever som inte läser någon 
specialidrott (M=2,3 respektive M=2,6). Övriga elever visar större tendenser på icke 
reglering (M=1,9), samt yttre motivation genom, yttre reglering (M=2,5) och 
introjicerad reglering (M=2,4) till ämnet Idrott och Hälsa. 
 
Tabell 3. Undersökningsgruppens (n=63) form av motivation till Idrott och Hälsa. 

 
 

  

 Specialidrottselever Övriga elever 

Form av 
motivation 

M Sd M Sd 

Icke-reglering 1,3 0,4 1,9 0,9 

Yttre reglering 1,5 0,7 2,5 1,1 

Introjicerad 
reglering 

2,2 0,9 2,4 0,8 

Integrerad reglering 3,1 0,7 2,3 0,7 

Inre reglering 3,0 0,9 2,6 0,9 
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5.3.2 Motivationsformer kopplat till ämnet Idrott och Hälsa uppdelat på kön, pojkar och 
flickor 
 
Tabell 4. Undersökningsgruppens (n=62) form av motivation till Idrott och Hälsa. ”Om annat, 
specifiera” är inte inräknat i tabellen då en respondent inte visar några värden som är tolkningsbart, 
med tanke på att endast en respondent har uppgett detta svarsalternativ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4 visar resultatet av de olika motivationsformerna kopplat till ämnet Idrott och 
Hälsa utifrån en könsfördelning, pojkar och flickor. Vid en könsjämförelse visade det 
sig att pojkar (M=3,3) är mer inre motiverade till I & H än det flickor (M=2,8) är. Den 
integrerad regleringen är högre hos pojkarna (M=3,1, Sd=0,7) än hos flickorna 
(M=2,9, Sd=0,8). Pojkarnas (M=1,3, Sd=0,5) jämfört med flickornas (M=1,4, 
Sd=0,6) resultat till icke-reglerad motivation till ämnet ses vara relativt lika. 
Sammanfattningsvis visar alltså tabellen att männen är de som är mest inre 
motiverade, medans flickorna (Yttre- M=1,8, Introjicerad reglering M=2,4) är mer 
yttre- och introjicerad reglerade än vad männen (Yttre- M= 1,4, Introjierad reglering 
M=1,9) är.   
 

5.4 Glädje 
 
Undersökningsgruppen fick ta ställning till frågor om glädje kopplat till ämnet Idrott 
och Hälsa, om respondenterna känner att lektionerna är glädjefulla samt om de blir 
på bra humör. Tabellerna är uppdelade i specialidrottselever/övriga elever samt 
män/kvinnor, för att se likheter/olikheter i resultaten som kommer fram i 
undersökningen.  
 

  

 Pojkar Flickor 

Form av 
motivation 

M Sd M Sd 

Icke-reglering 1,3 0,5 1,4 0,6 

Yttre reglering 1,4 0,7 1,8 0,9 

Introjicerad reglering 1,9 1,0 2,4 0,8 

Integrerad reglering 3,1 0,7 2,9 0,8 

Inre reglering 3,3 0,8 2,8 0,9 
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5.4.1 Glädje till Idrott och Hälsa uppdelat på specialidrottselever och övriga elever 
 
Tabell 5. Undersökningsgruppens (n=63) glädje till Idrott och Hälsa uppdelat på specialidrottselever 
och övriga elever. 

 
 
 
 
 

I tabell 5 framgår det att specialidrottseleverna (M=3,0) tycker ämnet Idrott och 
Hälsa är mer glädjande än övriga elever (M=2,2). 
 

5.4.2 Glädje till Idrott och Hälsa uppdelat på kön, pojkar och flickor 
 
Tabell 6. Undersökningsgruppens (n=62) glädjefullhet till Idrott och Hälsa. ”Om annat, specifiera” är 
inte inräknat i tabellen då en respondent inte visar några värden som är tolkningsbart, med tanke på 
att en respondents svar inte visar något annat än bara hens svar. 

 

 
 
 
 

Tabell 6 visar att männen (M=3,2) känner mer glädje kopplat till Idrott och Hälsa 
jämfört med kvinnorna (M=2,8).  
 

5.5 Samband mellan motivation och glädje 
 
Det beräknande indexet för de olika motivationsformerna ställdes mot 
undersökningsgruppens glädjevärden, för att se om det finns något samband mellan 
variablerna. Resultaten av de olika korrelationanalyserna visade sambandet mellan 
de olika motivationsformerna och glädje. Sambandet mellan icke reglering och glädje 
finns men på ett negativt sätt (r=-0,42), vilket betyder att det finns liten chans för att 
eleven hittar glädje i att delta i Idrott och Hälsa om den är icke-reglerad. Däremot 
visar båda integrerad- (r=0,54) och inre reglering (r=0,63) på ett medel samband 
(Christoffersen & Johannessen, 2015) mellan att va inre motiverad och känna glädje 
till idrottsundervisningen. Det tyder på att de som tycker Idrott och Hälsa är 

 Specialidrottselever Övriga elever 

Glädje M Sd M Sd 

 3,0 0,7 2,2 0,9 

 Pojkar Flickor 

Glädje M Sd M Sd 

 3,2 0,7 2,8 0,7 
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glädjefullt är mer inre motiverade, medan de som är yttre reglerade inte tycker om 
ämnet. 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Självbestämmandeteorin och de olika motivationsformerna är centrala i min 
undersökning, eftersom den visar varför eleverna motiveras att delta i ämnet Idrott 
och Hälsa. De olika medelvärdena i resultatdelen visar på så sätt vilken av 
regleringarna eleverna drivs av. Om det främst är i någon form av inre- eller yttre 
motivation. I undersökningen är det specialidrottselevernas högre medelvärden 
genom inre motivation och glädje som tyder på att det är de elever som är ”rätt 
motiverade” till ämnet. Med ”rätt motiverade” menar jag att det är de eleverna som 
verkligen tycker om att delta i idrottsundervisningen, och inte behöver några yttre 
element som ett pris för att vilja utföra olika fysiska aktiviteter eller moment i 
undervisningen. Eleverna som är inre motiverade gör det mer för att de har lust och 
känner glädje i det de gör, jämfört med de elever som drivs av yttre press som inte 
tycker det är lika roligt att bedriva Idrott och Hälsa. Detta var också något som 
framkom i de korrelationsanalyser som jag genomförde. 
 
En möjlig förklaring till att det är just dessa mönster som kommer fram i resultaten 
kan vara att specialidrottseleverna rör sig mer utanför skoltid (Shen, 2014).  
Specialidrottseleverna har själva valt till extra fysisk aktivitet på skoltid, genom 
specialidrotten, och dras kanske naturligt genom den inre motivationen till den 
fysiska aktiviteten. Eftersom eleverna själva har velat och valt till den extra fysiska 
aktiviteten, kan det öka elevernas intresse och lust till att delta (Lindwall, Stenling & 
Josefsson, 2019). 
 
Resultaten visade att pojkarna är de som är mest inre motiverade (M=3,3) samt 
känner mest glädje (M=3,2) till ämnet Idrott och Hälsa jämfört med flickorna. 
Tidigare forskning visar på att pojkar känner att de är mer kompetenta än flickor 
inom ämnet Idrott och Hälsa. Flickorna i detta fall tycker i mindre grad att de utifrån 
egen kapacitet inte känner sig lika duktiga jämfört med pojkarna. Forskningen 
kopplat till kompetent, menar att pojkar kan känna sig duktiga i högre grad och att de 
klarar av aktiviteter som sätter en på prov, gentemot vad flickor känner. Det betyder 
inte att flickorna inte upplever sig kompetenta, utan att de upplever sig vara 
kompetenta i en mindre grad (Eclles, Wigfield, Harold & Blumenfeld, 1993; 
Warburton & Spray, 2008). Eftersom att känna sig kompetent är en av de tre 
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begreppen i självbestämmandeteorin och påverkar på vilket sätt individen är 
motiverad. Så handlar mycket om att individen själv, oavsett vilket kön, känner en 
känsla av att hen är duktig och behärskar det hen utför (Jonsson, 2019). I denna 
undersökning, som också stämmer överens med tidigare forskning (Eclles, Wigfield, 
Harold & Blumenfeld, 1993; Warburton & Spray, 2008) kan det visa att känslan av 
kompetens kan påverka på vilket sätt du är motiverad och känner glädje till ämnet 
Idrott och Hälsa. Eller hur inre motiverad samt glädjefullt individen tycker Idrott och 
Hälsa är. 
 
Man ser även tydligt i resultatet att specialidrottseleverna svar är spridit mellan alla 
de olika svarsalternativen på frågan ”Hur ofta är du med på idrottslektionerna? OBS 
gäller ej specialidrottslektionerna” (Fråga 3), vilket betyder att specialidrottseleverna 
från de olika gymnasieskolorna deltar i ämnet Idrott och Hälsa på helt olika sätt. 
Vissa är med på nästan varje lektion medan andra är med 1-5ggr per år eller inte alls. 
Det som kommer fram i undersökningen är lite konstigt på det sättet att Idrott och 
Hälsa är ett obligatoriskt ämne, och det hänger inte ihop då vissa av 
specialidrottseleverna antingen endast är med 1-5ggr per år eller inte alls. Vad det 
beror på är svårt att säga, men det går inte ihop med tanke på resultatet, att det är de 
eleverna som är rätt motiverade, samt att Idrott och Hälsa är ett obligatoriskt ämne. 
En eventuell anledning till att specialidrottselevernas resultat ser ut som det gör, kan 
vara att de två skolorna har olika scheman för sina elever som läser specialidrott. 
Med det menar jag att eleverna t.ex. har båda Idrott och Hälsa och specialidrott 
under första året av gymnasiet, medan för år två och tre är det bara specialidrott som 
gäller. 
 
Min tolkning av resultaten relaterade till kön, är att man oavsett kön, som 
specialidrottselev ofta är van att röra på sig flera dagar i veckan. Oavsett om det är 
utanför skolan eller under lektionstid. Speciellt om man utför en idrott eller tränar 
för att det är roligt, individuellt eller som grupp/lag, så är det i många fall glädjefullt 
och roligt att vara fysisk aktivitet samt röra på sig. Det finns såklart två sidor av ett 
mynt, där den ena sidan av myntet är de som tycker att fysisk aktivitet ger en så 
kallad ”energy boost”, samt att det är spännande och glädjefullt. Andra sidan av 
myntet, är de som inte tycker det är glädjefullt eller roligt. Det handlar igen om vilken 
typ av motivationsform som individerna drivs av. En eventuell påverkande faktor för 
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att specialidrottseleverna är mer inre motiverade till Idrott och Hälsa, än vad de 
övriga eleverna är kan vara för att specialidrottseleverna eventuellt rör sig mer 
allmänt och förknippar mycket av fysisk aktivitet med glädje. Och eftersom det finns 
ett medel samband mellan glädje och motivation, kan det vara en möjlighet att desto 
mer glädje och motiverade individer i ämnet Idrott och Hälsa, desto flera inre 
motiverade elever. 
 
Sammanfattningsvis kan självbestämmande teorin tyda på att den i grunden visar att 
individens motivation och olika motivationsformer speglar hur eleven ser på ämnet 
Idrott och Hälsa. Att elevens utövande av fysisk aktivitet utanför skoltid påverkar en 
positivt, men också de positiva minnen från rörelserna dras med in i undervisningen 
som pågår under skoltid (Shen, 2014). Resultatet av att specialidrottseleverna känner 
mer glädje samt är mer inre motivation till ämnet Idrott och Hälsa kan ha med just 
individernas aktivitet utanför skoltid att göra. Jag som blivande lärare och de 
nuvarande lärarna kan få eleverna att reflektera över det undersökningen visar, och 
att övriga elever eventuellt vågar testa att utföra mer fysisk aktivitet utanför ens 
skoltid. Göra eleverna mer uppmärksamma på vad eventuellt ökat fysisk aktivitet 
utanför skoltid kan resultera i. Detta kan göras genom att visa eleverna vad som 
händer i kroppen under fysisk ansträngning och hur den påverkar en. Men 
framförallt försöka bygga en grund för elevernas egen livslånga lust till att röra på sig. 
För att ge eleverna en hjälpande hand på vägen kan man som lärare försöka anpassa 
idrottsundervisningen till alla eleverna i klassen, så bra som möjligt. Detta eftersom 
alla elever har olika förutsättningar och individerna kan gynnas av utmaningar 
anpassade efter elevens erfarenhet av fysisk aktivitet. Utmaningarna kan utveckla 
individens kroppsliga förmåga och viljan till att våga testa nya saker. 
Förhoppningsvis kan det bidra till att inkludera eleverna under skoltid men också att 
de testar på att utöva fysisk aktivitet på deras fritid. Att eleverna utanför skoltiden vill 
utöva fysisk aktivitet är det jag som blivande lärare vill uppmana till samt främja, 
eftersom det är mitt uppdrag som idrottslärare. 

6.2 Metoddiskussion 
Min metod i undersökningen har både styrkor samt svagheter, på vilket sätt 
undersökningen är utfört och hur frågorna i enkäten var formulerade. En av 
svagheterna med undersökningen är att enkäten på en av skolorna blev tillskickat 
mentorerna, och att jag själv inte var där med eleverna. Då mentorerna kan välja att 
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inte hjälpa till och prioritera egen undervisning istället. Därför blev det färre 
respondenter än vad jag trodde innan, som i viss del eventuellt kan påverka det 
mönster som visas i tabellerna och ens tolkning av det. Då flera respondenter 
eventuellt hade visat en större likhet/olikhet. Även en viss ändring av 
svarsalternativen hade gjort enkäten ännu bättre. Frågan ”Hur ofta är du med på 
idrottslektionerna? OBS gäller ej specialidrottslektionerna!” var det svarsalternativen 
”Aldrig (Gå vidare till fråga 6)”, ”1-5 ggr per år”, ”Ca 1 gång i månaden”, ”Ca 1 gång 
varann vecka”, ”Ca 1 gång i veckan” och ”Nästan varje lektion”, som man kunde välja 
mellan. Svarsalternativen ”Ca 1 gång i veckan” och ”Nästan varje lektion” hade man 
kunnat förtydliga ytterligare eftersom det egentligen är samma. Jag hade även 
kunnat ha lagt till ett kommentarsfält där respondenterna själva hade fått skriva hur 
deras skola har Idrott och Hälsa undervisningen och hur det schemat ser ut, då det 
kan skilja sig mellan specialidrottselever och övriga elevers idrottsundervisning. 
Ytterligare ett steg vidare i undersökningen hade varit om respondenternas lärare och 
eventuellt relevant personal fått svara hur scheman ser ut för specialidrottseleverna 
men även de övriga eleverna. 
 
Urvalet i undersökningen är som sagt tidigare utifrån ett icke-slumpmässigt 
bekvämlighetsurval, och påverkar validiteten i min undersökning. På det sättet att 
”bortfallet” på den skolan där jag skickade ut informationsbrevet samt enkät, 
resulterade i att bara en viss del av eleverna svarade. Som kan ha gjort att bara en viss 
grupp av eleverna på den skolan svarade, och elever som läser alla olika program inte 
är representerade. Även utformande av fråga 3 kan ha resulterad i att elever haft 
svårt att förstå frågan. Utformande av frågan kan ha minskat validiteten i min 
undersökning, eftersom den var svårtolkad och kan ha påverkat elevernas olika svar. 
Validiteten i studien stärks dock av att mätinstrumenten använts i tidigare forskning 
för att äta det som var avsett att mäta i denne studie. 
 
Styrkorna i undersökningen är att frågorna som är med i enkäten är korta och 
konkreta, även att de baserat på tidigare testad mätinstrument. Frågorna 
respondenterna svarat på i enkäten är relevanta frågor och hänger ihop med det jag 
vill ta reda på. Frågorna respondenterna svarat på är det undersökningens syfte är. 
Så inte andra icke-relevanta frågor är med i enkäten som respondenterna fick ta del 
av. 
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Nu i efterhand skulle jag gjort enkäten på ett annat sätt på den ene gymnasieskolan, 
för att få in fler respondenter och svar, även fast det hade tagit mer tid. Genom att 
tagit mig till den aktuella skolan och inte dela ut den över mail. Det hade kunnat ge 
undersökningen fler antal respondenter som kunde gett ett större utslag i resultatet. 
Då hade man eventuellt haft möjligheten att se någonting mer än bara mönster eller 
tendenser i resultatet. 
 
Hela 84% av respondenterna hade valt till någon form av specialidrott något som är 
en väldigt stor del av de som var med i undersökningen. Den stora och skeva 
fördelningen av respondenterna kan visa ett resultat som skiljer sig i en större grad, 
än hur det egentligen ser ut. Resultatet i sin helhet visar till stor del skillnader i 
specialidrottselevernas och övriga elevers svar. Även att svaren i sig blir svåra att 
tolka med varandra på grund av den stora skillnaden gällande respondenternas 
specialidrottsdeltagande. Hade jag på förhand visst att fördelningen skulle bli som 
den blev, hade jag försökt få tag på fler elever som jag visste inte läste någon 
specialidrott. Detta för att fördelningen bland de olika eleverna hade blivit jämn, som 
eventuellt hade visat ett annat resultat. Om respondentfördelningen mellan 
specialidrottselever och övriga elever hade varit mer jämt fördelat, än vad den är i 
min undersökning. 
 
Sammanfattningsvis kan resultatet i undersökningen ha påverkats av brist på elevers 
medverkan från en utav skolorna, samt den stora skillnaden av specialidrottselever 
och övriga elever. Det gör det ännu svårare att se något annat än tendenser och 
mönster. Även den enskilda elevens tolkning av frågorna kan ha påverkat resultatet 
som kom fram i undersökningen, som kan ha resulterat i att de svarade olikt än om 
de hade förstått frågan. På det sättet att eleverna eventuellt svarade utan att riktigt 
veta vad frågan handlar om, utan tryckte i det som lät bra eller som den enskilda 
eleven trodde var ett bra svar.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning inom området vore att undersöka hur de olika skolorna i 
området lägger upp Idrott och Hälsa kurserna för specialidrottseleverna. Då det i min 
undersökning kom fram att svaren på fråga 3 (Bilaga 1) är helt splittrade mellan de 
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olika svarsalternativen. För att ta del av ytterligare information borde man även 
intervjua rektorerna på de olika gymnasieskolorna. För att ta reda på hur upplägget 
kring Idrott och Hälsa ser ut för specialidrottseleverna samt övriga elever på de 
respektive skolorna man undersöker. Anledningen till att den fortsatta forskningen 
hade varit spännande och viktig, är att jag tror att skolorna gör olika scheman för 
specialidrottseleverna jämfört med deras obligatoriska Idrott och Hälsa kurs under 
deras gymnasietid. Där till exempel en skola låter specialidrottseleverna bara va med 
på ämnet Idrott och Hälsa första året på gymnasiet, medan en annan skola låter 
eleverna delta på vissa moment som betyder att de är närvarande 2-3 gånger per år.  
Med tanke på att en viss del av eleverna deltar på lektionerna 1-5ggr per år, nästan 
varje lektion eller aldrig. Utifrån egna erfarenheter vet jag att man får vissa fördelar 
vid att utföra specialidrott, och en av fördelarna är just att bara behöva delta på vissa 
moment inom ämnet Idrott och Hälsa. Det skiljer sig även från skola till skola, då en 
av mina kompisar som läste specialidrott bara hade Idrott och Hälsa första året på 
gymnasiet. Utan att det får några konsekvenser gällande det slutliga betyget i Idrott 
och Hälsa. Medans en utav mina andra kompisar som även hon läste specialidrott 
hade Idrott och Hälsa varje vecka. Det skiljer sig som sagt, utifrån det jag fått fram i 
mitt resultat men även utifrån mina egna erfarenheter som tidigare 
specialidrottselev. Med en möjlig förklaring till att skolorna gör annorlunda kring 
specialidrottelevernas deltagande i ämnet Idrott och Hälsa, vore det spännande med 
den fortsatte forskningen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
1. Kön 

• Man 

• Kvinna 

• Om annat, specificera 

 

 
2. Har du valt till någon specialidrott på gymnasiet? Ange isåfall vilken idrott i 

kommentarsfältet nedan 

• Ja 

• Nej 

 

Kommentar 

 
3. Hur ofta är du med på idrottslektionerna? OBS gäller ej specialidrottslektionerna! 

• Aldrig. (Gå vidare till fråga 6) 

• 1-5 ggr per år 

• Ca 1 gång i månaden 

• Ca 1 gång varannan vecka 

• Ca 1 gång i veckan 

• Nästan varje lektion 

 
4. Jag är med på Idrott & hälsa lektionerna... 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket bra 

Vet 

ej 

...men jag känner verkligen att det är 

bortkastad tid 
     

...för att jag tycker Idrott & hälsa är 

roligt 
     

...för att jag känner mig tvungen      

...för att det är viktigt för mig att göra 

bra från mig i ämnet Idrott & hälsa 
     

...för att jag är med för att det hade 

känts dåligt om jag inte var med 
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Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket bra 

Vet 

ej 

...men jag vet inte varför vi ska ha Idrott 

& hälsa alls 
     

...för att jag tycker Idrott & hälsa är 

spännande 
     

...för att jag kommer hamna i problem 

om jag inte är med 
     

...för att jag är med för att jag vill 

utvecklas inom ämnet 
     

...för att jag är med för att visa läraren 

att jag är en duktig elev 
     

 
 

 

 

5.  

  
Stämmer inte 

alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

helt 

Jag tycker idrottslektionerna är 

glädjefulla 
    

Jag blir på bra humör när jag deltar under 

idrottslektionerna 
    

 

 

6. Är det något mer du vill tillägga kring enkäten eller vad du tycker kring idrott och 

hälsa samt motivation? Eller någonting som jag borde veta och kan komma till nytta i 

min C-uppsats? Skriv i fältet nedanför :-) 
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Bilaga 2 
PLOC item 
I take part in PE/ 
sport because  

Amotivation  

Fråga 6. but I really don’t know why but I don’t see why we should have PE/sport  

Fråga 1. but I really feel I’m wasting my time in PE/sport 

  

External regulation  

Fråga 8. because I’ll get into trouble if I don’t  

Fråga 3. because that’s what I am supposed to do  

 

Introjected regulation  

Fråga 10. because I want the teacher to think that I am a good student because I would feel bad about myself if I 
didn’t 

Fråga 5. because I would feel bad about myself if I didn´t  
 

Identified regulation  

Fråga 4. because it is important for me to do well in PE/sport  

Fråga 9. because I want to improve in PE/sport  

 

Intrinsic regulation  

Fråga 2. because PE/sport is fun because I enjoy learning new skills 

 
Fråga 7. because PE/sport is exciting  
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Bilaga 3 

 
 

Undersökning kring elevers motivation kopplat till 
ämnet idrott och hälsa 

 
Undersökningen tar plats på skolan innan jullovet och sker genom svar på enkäter. I enkäterna 
kommer det frågor om hur du som elev känner/tycker kring ämnet idrott och hälsa. Utifrån 
frågorna ska du svara det du känner och tycker. Studien och enkäten är helt anonym och 
behandlar ingen personuppgifter (förutom kön). Ingen utanför Karlstads Universitet kommer 
få ta del av svaren. Som betyder att ingen av dina lärare, kompisar eller föräldrar kommer få 
veta vad du svarar. Det kommer alltså inte gå att urskilja vilka elever, klasser eller skolor som 
medverkat i studien. 
 
Känner du att du inte vill delta under tiden som du svarar på frågorna är det självklart 
acceptabelt att avbryta ditt deltagande oavsett orsak. 
 
Jag som skall utföra denna studie heter Håkon Bråten Groth och läser till idrottslärare vid 
Karlstads Universitet. Jag skriver just nu min C-uppsats i ämnet idrott och hälsa och vill veta 
mer om elevers motivation till ämnet idrott och hälsa.  
 
Alla svar bidrar till en bredare kännedom om hur (du/ni) elever är motiverade till ämnet och 
kunde ta del av den informationen. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Håkon Bråten Groth                                                               Handledare 
haakonbg99@hotmail.com                                                    Stefan Wagnsson 
+4795839166                                                                         stefan.wagnsson@kau.se 
                                                                                               054-7001499 
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Bilaga 4 
 

 
    https://sunet.artologik.net/kau/Survey/12004 
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Bilaga 5 
 

 


