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Sammanfattning:  Syftet med studien var att beskriva de faktorer som motiverar 

skolelever till fysisk aktivitet, samt motiverar dem att välja fysisk 
aktivitet alternativt ett teoretiskt skolämne, under elevens fria val i 
skolan. Studien var kvalitativ och data samlades in genom 11 
semistrukturerade intervjuer på den utvalda skolan, för att få en 
djupare förståelse för informanternas tankar, värderingar och vad 
som verkligen motiverade dem till deras val av ämne/aktivitet. Vid 
analysen framkom olika faktorer som motiverade ungdomar till 
fysisk aktivitet och valet till elevens val. Utifrån det bearbetade 
datamaterialet skapades tre kategorier som svarade på studiens 
syfte. Studien visade att de flesta elever blev påverkade av sina 
föräldrar redan i tidig ålder till att bli fysisk aktiva, men också 
kompisar och upplevelse av glädje i samband med utövandet av 
fysisk aktivitet spelade stor roll. En del av de elever som valde 
teoretiskt ämne på elevens val, gjorde detta för att de ville satsa på 
skolarbetet och betygen i årskurs 9, betygen ansågs ha en stor 
betydelse för gymnasievalet. Dessa elever var också mycket fysisk 
aktiva på fritiden och hade därför inte mycket tid för studierna 
efter skolan. Enligt de elever som valde fysisk aktivitet på elevens 
val, var den viktigaste motivationsfaktorn att komma ifrån 
skolarbetet eller för att det var roligt att vara fysisk aktiv. De 
resultat som framkom i studien stöds av tidigare forskning inom 
området. Eftersom det bara var 11 informanter, utvalda från endast 
en skola, så kan inga generella slutsatser om ungdomars 
motivation till fysiskt aktivitet och motivation till elevens val dras.  
Fortsatt forskning bör därför bedrivas på området och då bland 
elever med annan socio- ekonomisk bakgrund för att se om någon 
skillnad i resultat framträder. 

 

  

  

  



  

  

Titel: School students motives to be physically active and to participate 
in a school based program.    

 
Author:   Davidsson, Emelie & Olsson, Julina 
 
Section:  Section for Health and Society, University Collage of Halmstad, 

Box 832, 301 18 Halmstad.  
 
Supervisor:   Gunvi Johansson 
 
Time:  Autumn 2009  
 
Page numbers: 18 
 
Keywords:   Adolescents, health, motivation, physical activity.  
                                    
Summary: The aim of this study was to describe the factors that motivate 

students to be physically active and also describe what motivates 
students to choose physical activity or a theoretical subject, on the 
student’s free time in school. The method was qualitative and data 
was gathered through 11 semi structured interviews with students 
from the chosen school. The method was chosen because the 
authors wanted a deeper understanding of the students feelings and 
thoughts. Through the 11 interviews that were conducted a lot of 
different factors emerged that motivated students to be physical 
active and also factors that motivated them to the possibility to 
choose either physical activity or theoretical subject in school. 
When the information from the interviews was analyzed, the 
authors took the information and created three categories that 
answered the aim of the study. The results showed that most of the 
students were influenced by their parents in the early ages to be 
physical active, but also that friends and the enjoyment connected 
with physical activity was important. The students hade the 
possibility to chose physical activity or a theoretical subject on 
their free hour in school. Most of the student’s that chose a 
theoretical subject, did that because they wanted to work hard and 
get high grades. Some of the student’s that chose physical activity, 
did that because they wanted to get away from school work and 
have fun. The results in this study can be supported by previous 
research on the subject. Because the number of informants was 
limited to 11 students, chosen from one school, no general 
conclusions can be drawn.  More research should therefore be 
conducted on the subject and students from different socio- 
economic backgrounds should be selected, to see if a different 
result would appear.  
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Introduktion 
 
Fysisk aktivitet är en viktig faktor för individen för att kunna uppnå en god hälsa och 

livskvalitet, därför ingår fysisk aktivitet som ett av de elva målområdena i Sveriges 

folkhälsopolitik. I detta mål framgår det att vårt samhälle bör utformas för att gynna fysisk 

aktivitet, så att människor kan få fler förutsättningar. Att vara fysiskt aktiv är en förutsättning 

för god hälsoutveckling (Pellmer & Wramner, 2007). Enligt WHO:s hälsodefiniton (1998), är 

hälsa en möjlighet för oss människor att leva ett individuellt, socialt och ett ekonomiskt 

gynnsamt liv.  

 

Fysisk aktivitet innebär all kroppsrörelse som ger en ökad energiomsättning (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005). Det uppstår många fysiologiska och psykologiska effekter av att vara 

fysiskt aktiv som exempelvis, minskad risk för välfärdssjukdomar och förslitningsskador, 

mindre risk för högt blodtryck, ökad självkänsla, bättre koncentrationsförmåga och bättre 

humör. Dessa effekter är beroende av frekvensen, intensiteten och varaktigheten av fysisk 

aktivitet (Rydqvist & Winroth, 2004). För att fysisk aktivitet skall ha positiva effekter på 

hälsan, krävs det minst 30 minuter motion med normal intensitet varje dag. I dagens samhälle 

är människor väldigt stillasittande och bekväma och använder transportmedel, som 

exempelvis hissen istället för trapporna och kanske bilen istället för cykeln. Detta kan 

resultera i mindre fysiskt aktivitet och mer stillasittande. Människor använder sig idag av 

mycket teknik så som tv-apparater, datorer och tv-spel. Detta kan också vara en bidragande 

faktor till inaktivitet. Fysisk aktivitet anses som mycket viktigt för människors hälsa (FYSS, 

2008). Vår hälsa grundläggs redan i tidig ålder, vilket kan påverka vår livskvalitet i framtiden, 

då barn är framtidens vuxna. Barn och ungdomars hälsa har stor betydelse nu och i framtiden, 

därför är det viktigt att ta vara på barns hälsa genom att förorda bra matvanor och motion 

(Bispfors, 1995). 

 

 I FYSS, (2008) anges att barn behöver utföra mer fysisk aktivitet än vuxna. Barn 

rekommenderas vara fysiskt aktiva mer än 60 minuter, vid tre eller flera tillfällen varje dag. 

Zapata et al., (2008) skriver i en studie från USA att barns olika matvanor och beteende i 

förhållande till fysisk aktivitet har studerats. I studien framkom att en stor del av barnen i 

årskurs 6-9 inte vet hur fysiskt aktiva de skall vara, och att kanalerna för att få ut denna 

information till barnen, är föräldrar och skola. Informationen ansågs vara mycket viktig för 

barnen att ta del av och förstå, eftersom inaktivitet bidrar till övervikt och fetma. 
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I Folkhälsorapporten (2009) beskrivs det att 15-20 procent av barnen och ungdomarna i 

Sverige är överviktiga och 3-5 procent beräknas lida av fetma. Därutöver finns flera 

oberoende studier som har påvisat att under de senaste två decennierna, så har antalet 

överviktiga barn fördubblats, och andelen feta barn blivit fem gånger större, än vad tidigare 

resultat visade. Under de senaste två åren så har det däremot kommit rapporter om att 

ökningen av övervikt och fetma har stannat upp, eller till en viss del minskat. 

 

Övervikt och fetma är två faktorer som påverkar hälsa och livskvalitet mycket negativt, och 

som kan ge en ökad risk för välfärdsjukdomar och för tidig död. Matvanor och motion är två 

viktiga faktorer i barn och ungdomars liv, för att må bra och ha en god hälsa. Motion är en 

mycket viktig faktor för barn och ungdomar, men det är i de yngre åldrarna som barnen är 

mest aktiva, och det blir vanligare att inte träna alls längre upp i åldrarna. I årskurs 9 är det 

mycket vanligt att inte träna alls, mestadels bland flickor (Folkhälsorapport, 2009). En studie 

som utförts i flera olika länder i Europa, har visat att det är fler pojkar som deltar i fysisk 

aktivitet, än flickor (Armstrong &Welsman, 2006). Barn som är överviktiga eller feta, bantar, 

röker eller inte tränar alls, kommer oftast från familjer som har sämre socioekonomisk status 

(Folkhälsorapport, 2009).  Carter et al., (2007) anser att familj, vänner och skolan påverkar 

ungdomars beteende på olika sätt. Finns det ett starkt band mellan individ och social omkrets 

så kan detta leda till ökad motivation för olika beteenden.  

 

Fysisk aktivitet i skolan 

Enligt läroplanen, Lpo 94 finns det fyra mål för idrott och hälsa inom skolan. Det första målet 

beskriver att eleverna skall utvecklas i olika former av rörelse, få kunskaper inom idrott och 

hälsa och om sin kroppsuppfattning. Det andra målet anger att eleverna skall få ett intresse för 

fysisk aktivitet och vara måna om sin hälsa. Det tredje målet innebär att eleverna ska förbättra 

sin rörelseförmåga, och stimuleras till att ge olika uttryck för känslor, fantasi och gemenskap, 

och det fjärde målet förorder att eleverna skall försöka utveckla sin förmåga, att utöva någon 

sorts fysisk aktivitet på egen hand, men också tillsammans med andra (Skolverket, 2003-06-

01). Skolans uppgift är att försöka få eleverna att sträva efter daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen. Sverige är bland de länder i Europa som har minst tid avsatt för 

idrott och hälsa inom grundskolan (FYSS, 2008). Idrottsundervisningen i skolorna runt om i 

Sverige har minskat vad gäller fysisk aktivitet men även i idrottsämnen som kostlära, där 
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eleverna inte alls utför någon form av fysisk aktivitet. Den tiden som eleverna måste ha för att 

göra sig i ordning efter idrotten, ingår oftast i idrottstimmen, och detta gör att idrottstimmarna 

blir allt kortare. Förr var det mer lek och idrott på barnens raster, än vad det är i dagsläget. Nu 

genomförs mer stillasittande aktiviteter såsom kortspel eller kasta tärning. Detta kan resultera 

i att barnen blir tröttare och tappar koncentrationsförmågan (Billing et al., 2003).  

 

Folkhälsoinstitutet (1999) har gjort en studie som visade att hälften av alla elever inte tyckte 

att skolämnet idrott och hälsa motiverar dem till fysisk aktivitet utanför skolan. Detta berodde 

framförallt på lektionernas innehåll och dess upplägg. Eleverna menade att, om de själva 

skulle få möjlighet att påverka ämnet idrott och hälsa, skulle de bli mer motiverade till att 

utföra fysisk aktivitet på fritiden. Gonzalez-Suares & Grimmer-Somer (2009) fann att det var 

viktigt att skolledning och lärare var mer engagerade i barns fysiska aktivitet, vilket skulle 

kunna ske genom att lägga in mer fysisk aktivitet i de teoretiska ämnena på skolan och att 

motivera barnen till att promenera till skolan istället för att ta bussen och dessutom försöka få 

barnen att tillbringa mindre tid framför datorer och tv-apparater. Young et al., (2007) visade 

att skolor måste arbeta tillsammans med kommuner och landsting, för att få hjälp att skapa en 

bra miljö och bra lokaler i skolan för att ge barnen en optimal möjlighet till att utföra fysisk 

aktivitet. Larsen et al., (2009) påvisade att skolor bör ligga nära bostadsområden, för att barn 

skall ha cykel- och gångavstånd till skolan, vilket kan motivera barn till ökad fysisk aktivitet 

vid transporter till och från skolan. 

 

Idrottslyftet 

Riksidrottsförbundet har av regeringen tilldelats resurser för satsningar på idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet. Idrottslyftet är en satsning som har ambitionen att fortgå under fyra år. 

För varje år är det regeringen som beslutar om satsningen på idrottslyftet skall fortsätta. 

Beslutet för sista året har ännu inte tagits av regeringen. Huvudinriktningen är att öppna 

dörrarna för fler barn- och ungdomar och att utveckla verksamheten så de väljer att idrotta 

längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

 

Idrottslyftet har också som mål att arbeta med att utveckla idrottsförbund och föreningar, öka 

tillgängligheten till fler idrottsmiljöer och anläggningar, rekrytera ledare och samverka med 

skolor. I Sverige är 90 procent av alla barn och ungdomar i skolåldern med i en 
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idrottsförening under en kortare eller längre tid. Idrottslyftet har som ambition att nå ännu fler 

ungdomar och fördjupar därför sitt arbete med grund- och gymnasieskolor.  

Idrottslyftet arbetar mycket med just ledarskapsutveckling, ledarrekryteringar samt attityder 

och värderingar hos ledarna, då det är just ledarens engagemang och kompetens som är 

avgörande för om det skapar ett intresse till deltagande, där alla som vill kan medverka 

(Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

 Idrottslyftet skall också stärka idrottsföreningar för att de ska kunna ta emot fler barn och 

ungdomar. Alla distriktsidrottsförbunden, och även en del specialidrottsförbund, fördelar 

resurser och stödjer på olika sätt idrottsföreningars samverkan med skolor, gärna med fokus 

på högstadie- och gymnasienivå. Idrottslyftet och skolorna kan vara en resurs för varandra, 

men det är viktigt att visa tydligt att det är den enskilda skolan som har ansvaret för all 

verksamhet som sker under hela skoldagen. Inom den nya satsningens ram så är det inte 

idrottslyftet som ansvarar för att uppfylla målen som står i läro- och kursplanen, utan deras 

uppgift är att utgå från en verksamhet som är föreslagen av en idrottsförening eller 

skolledning. Aktiviteterna inom satsningen skall utföras under skoldagen utan att ersätta 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Vidare skall aktiviteterna ske inom skolområdet, det 

skall finnas kompetenta ledare för, idrottsaktiviteterna, och det skall finnas möjlighet till 

fortsatt aktivitet efter skoltid. Inom satsningens ram så erbjuds också en bredare rörelseträning 

samt prövoperioder för olika idrotter. (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

I en grundskola i Halland pågår ett projekt i samarbete med idrottslyftet sedan 2006. Projektet 

handlar om att erbjuda eleverna större valmöjligheter inom fysisk aktivitet på elevens val i 

skolan. Detta genom att genomföra fler inomhus- och utomhusaktiviteter. Projektet är 

uppdelat i fyra perioder, varav två perioder utförs per termin. Två av perioderna innehåller 

bara inomhusaktiviteter, och i de andra två perioderna läggs två utomhusaktiviteter till. Dessa 

aktiviteter har eleverna tillgång till på eftermiddagen under tisdagar och torsdagar. Eleverna 

kan välja om de vill ha både fysisk aktivitet och ett alternativt teoretiskt ämne under tisdagen 

och torsdagen, eller om det vill utföra samma aktivitet/ämne under båda dagarna. Projektets 

mål är att få fler elever fysisk aktiva, och att eleverna skall kunna hitta en aktivitet som 

motiverar dem. Idrottslyftets uppgift i projektet är att hjälpa till att rekrytera ledare för olika 

aktiviteter, som inte skolans personal själva har kompetens att undervisa i. Kostanden för de 

rekryterade ledarna står idrottslyftet för. De aktiviteter som skolans lärare har kompetens för, 

leder lärarna själva.  
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Syfte med föreliggande studie var att beskriva de motiv elever har till att utföra fysisk 

aktivitet, samt deras motiv till att välja fysisk aktivitet alternativt ett teoretiskt skolämne, 

under elevens fria val i skolan. 

 

Metod 

Då avsikten med studien var att beskriva de faktorer som motiverar elever till fysisk aktivitet, 

valde författarna att använda sig av en kvalitativ metod. Detta för att få en djupare förståelse 

för informanternas tankar, värderingar och vad som verkligen motiverar dem till deras val av 

ämne/aktivitet.  
 

Informanter 

På den utvalda skolan i Halland gjordes ett strategiskt urval, där 12 informanter valdes ut ur 

årskurs 9, utifrån tre olika kriterier. Kriterier var kön, årskurs och valt ämne/aktivitet inom 

”elevens val”. Ur årskurs 9 valdes tre flickor och tre pojkar som valt fysisk aktivitet, samt tre 

flickor och tre pojkar som valt ett teoretiskt ämne, på elevens val. De elever som valdes ut, 

hade valt fysisk aktivitet eller teoretiskt ämne under både tisdagen och torsdagen. Innan 

intervjuerna genomfördes delades ett brev ut till de utvalda eleverna som de skulle ta hem, där 

målsman skulle skriva under och där med godkänna deltagandet i studien för att dessa elever 

var minderåriga (Bilaga 1). Av de 12 informanterna som valdes ut, så intervjuades endast 11 

elever, eftersom en elev avböjde att medverka vid intervjuns början. Det tillfrågades  ingen ny 

elev eftersom tiden inte räckte till. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom intervjuer som genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 

2), där författarna utformat frågor som avsåg att ge information som motsvarade studiens 

syfte. Författarna tog kontakt med de utvalda eleverna genom att söka upp dem på skolan 

under skoltid, då tid bestämdes för varje intervju. Intervjuerna genomfördes sedan i en 

föreläsningssal på skolan under tiden för elevens val. Båda författarna deltog vid varje 

intervju, en utförde intervjun och den andra observerade och antecknade under intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 15 och 20 minuter och alla intervjuer spelades in på band för att 

intervjuarna inte skulle gå miste om viktig data. Informationen från eleverna bearbetades 
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genom att båda författarna transkriberade och analyserade hälften av intervjuerna var för sig. 

Det pågick en diskussion mellan författarna under analysen av intervjuerna.   

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom upprepade gånger för att få en 

helhetsuppfattning av informationen. Efter författarna läst igenom materialet togs 

meningsbärande utsagor fram enligt studien syfte och kodades sedan in i olika kategorier. 

Dessa resulterade i tre kategorier. Likheter och skillnader eftersöktes. De valda kategorierna 

beskrevs sedan utförligt och därefter förstärktes varje kategori med flera citat.  

 

Etik  

Innan intervjuernas genomförande skickades ett brev ut till de utvalda eleverna, där beskrevs 

syftet med studien, intervjuernas innehåll och hur de skulle utföras (Bilaga 1). I brevet står det 

även att deltagandet för eleven är frivilligt, och att deltagandet kan avbrytas när som helst 

under intervjun, och att allt material ska behandlas konfidentiellt. Elevernas deltagande i 

studien godkändes av målsman, då de är minderåriga. Eleverna fick både muntlig och skriftlig 

information inför intervjun. All information bearbetades av författarna och förvarades på ett 

säkert ställe.  
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Resultat 

Vid analysen framkom information från datamaterialet som motsvarade studiens syfte. 

Informationen från eleverna sammanfördes och bildade 3 kategorier. 

 

Yttre påverkan  

Denna kategori beskriver hur ”föräldrar, kompisar, lärare och samhällets kroppsideal” är olika 

motiv till fysisk aktivitet i allmänhet, och varför elever väljer fysiskt aktivitet alternativ 

teoretiskt ämne på elevens val i skolan.  

 

Föräldrars påverkan 

Vissa informanter tyckte att deras föräldrar var ett starkt motiv som påverkade dem till att 

vara fysiskt aktiva. Några av informanterna menade att deras föräldrar hade utfört en idrott 

under en längre tid och ville fortsätta med den traditionen genom dem. En del av 

informanterna blev fysisk aktiva vid tidig ålder där föräldrarna tog beslutet åt dem, och andra 

informanter var äldre när de tog eget beslut men påverkades av föräldrarnas intresse.  

 

”Sen jag var 3 år har jag hållit på med gymnastiken, ehh mamma hon gick i gymnastik när 

hon var liten, så lite därför”(Intervju 2). 

 

”Det var nog lite min mammas intresse, hon har alltid ridit och så, och sen blev det att jag 

följde med henne till stallet typ” (Intervju 8).  

 

Kompisars påverkan 

Vissa informanter tyckte att ett motiv till att vara fysisk aktiv var att hitta ny vänskap genom 

att vara fysiskt aktiva inom en idrott. Dessa informanter menade att ny vänskap kan skapas 

genom en idrott och kan vara ett motiv till fysisk aktivitet. 

 

”Ja som sagt så har jag ju kompisar och sånt genom träningen också” (Intervju 2). 

 

Informanterna tyckte även att kompis kunde påverka deras val till fysisk aktivitet alternativ 

teoretiskt ämne på elevens val i skolan. Med detta menade informanterna att de brydde sig om 

vad deras vänner valde, för att de ville fortsätta umgås i sin kompiskrets och känna 
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gemenskap. För vissa så betydde gemenskapen väldigt mycket, för att det fanns vissa 

situationer då informanten inte dök upp på sin lektion för att vännerna inte var med.  

 

”Jag valde typ fysisk aktivitet för att min kompis gjorde det…vi kom typ överens om det innan 

vad  vi skulle välja, för det blir roligare så” (Intervju 11). 

 

”Är inte där idag för att mina kompisar är inte där idag…är inte motiverad…ja, jag tror att 

det är många som tänker som jag, att dem skippar aktiviteten för att inte ens kompisar är 

där…blir ju inte lika kul då” ( Intervju 7). 

 

Lärarnas påverkan 

Informanterna blev påverkade av lärarna till sitt beslut av val, beroende på betyg eller om de 

var efter med studierna. Lärarna säger till de elever som behöver förbättras i något ämne, men 

det är upp till eleven själv om beslutet till valet. 

 

”Lärarna har påverkat mitt val, för de har sagt till mig att jag skall prioritera engelska före 

allt annat” (Intervju 8).  

 

Samhällets kroppsideal 

Vissa informanter utförde fysisk aktivitet för att hålla sig i god form och vara nöjda med sin 

kropp och sig själv som person.  De menade att samhället påverkade deras kroppsideal och att 

högre upp i åldrarna på högstadiet, så blev det viktigare att tänka på sitt utseende. Detta 

förekom bara bland tjejerna.  

 

”Det är mycket för att hålla sig i form och kunna tänka klarare…man vill ju ändå se bra ut 

och så…man tänker ju mycket på kroppsidealet…folk går ju runt typ och tänker, åh nej jag 

kan inte äta det här” (Intervju 10). 

 

Att välja eller välja bort  

Denna kategori beskriver hur ”satsa på betyg och ha mer tid till skolarbetet” är ett motiv till 

att välja teoretisk ämne på elevens val i skolan, samt ”att vilja komma bort från skolarbetet” är 

ett motiv till att välja fysisk aktivitet i skolan. 
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Teoretiskt ämne 

Vissa informanterna tyckte att betygen var viktiga att tänka i årskurs 9, eftersom 

ansökningarna till gymnasiet sker under detta år. Dessa informanter valde därför teoretiskt 

ämne på elevens val istället för fysisk aktivitet. Informanterna som ansåg detta var fysiskt 

aktiva på fritiden och kände att de inte hade tiden till att studera efter skoltid.  

 

”Många tänker nog också på sina betyg nu i 9an, man vill ju ha bra betyg så man kommer in 

på det gymnasiet som man vill” (Intervju 10). 

 

”Jag tror att vi som är fysiskt aktiva på fritiden kanske typ väljer teoretiskt istället…typ för att 

vi har så mycket på fritiden, så vi måste hinna med läxor och sånt” (Intervju 3). 

 

Fysisk aktivitet 

Vissa informanter valde fysisk aktivitet för att de inte orkade plugga. Många menade att de 

satt hela dagarna och pluggade och inte får röra så mycket på sig, så de tyckte det var skönt att 

kunna få möjlighet att välja något annat än teoretiskt. 

 

”Jag tror många elever väljer fysisk aktivitet för att hoppa skolan…jag har varit en av dem, 

för att jag känner att jag inte orkar med skolan, och det är så mycket så jag skiter i det och 

går på idrott istället och gör ingenting” (Intervju 5). 

 

Positiva upplevelser av fysisk aktivitet 

Denna kategori beskriver hur ”upplevelser av glädje” är ett motiv till fysisk aktivitet i skolan 

och på fritiden, samt hur ”upplevelser av att må bra” är ett motiv till fysisk aktivitet. 

 

Upplevelser av glädje 

Vissa informanter menade att ett motiv till att vara fysisk aktiv på fritiden var upplevelser av 

glädje och andra informanter menade att de hade valt fysisk aktivitet på elevens val i skolan 

av liknande motiv.    

 

”För att jag tycker det är jättekul och det gör mig glad”  (Intervju 9).  
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”Ja, jag har valt dans på elevens val…för jag tycker det är roligt och det är kul att hålla i i 

alltså grupper och leda” (Intervju 10).  

 

Upplevelser av att må bra 

Vissa informanter menade att de utförde fysisk aktivitet på fritiden för att må bra och känna 

välbefinnande. De menade att de får bättre koncentration i skolan, bättre sömn och känner sig 

mer pigga och alerta på lektionerna när de är fysisk aktiva.  

 

”Det är bra och motionera…asså jag mår ju bra på många sett av det, bland annat min 

koncentration” (Intervju 4). 

 

”När jag började träna lite lätt så mådde jag mycket bättre och kände att jag orkade med 

skolan och allt annat” (Intervju 5). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Enligt informanterna var föräldrars påverkan det största motivet till att vara fysiskt aktiv, 

detta berodde på att de blev fysisk aktiva i tidig ålder då de inte kunde ta beslut själva. 

Föräldrar har en stor påverkan på ungdomars beteende, detta kan jämföras med vad Carter et 

al., (2007) skriver om i en artikel som handlar om att om det finns ett starkt band mellan 

individen och familjen så kan detta påverka individen till olika beteenden, såsom exempelvis 

att bli mer fysisk aktiv.  

 

Kompisar påverkan var ett motiv som påverkade informanterna både till fysisk aktivitet i 

allmänhet och till valet av fysisk aktivitet alternativt teoretiskt ämne på elevens val i skolan. 

Tergerson & King, (2002) menar att om ungdomar har någon att träna tillsammans med så 

kan detta hjälpa till att påverka både pojkar och flickor att bli mer fysiskt aktiva. Ett starkt 

motiv som påverkade just valet till elevens val var också gemenskap med kompisar. I de här 

åldrarna så påverkas ungdomarna mycket av sina vänner, och det sociala närverket är mycket 

viktigt. Detta kan vara negativt eftersom vissa ungdomar påverkas av grupptryck och då inte 

får chansen till att välja något de själva tycker är kul och vill utföra. 

 

Informanterna menade att lärarens påverkan var ett motiv till de val de gjorde i elevens val. 

Vissa informanter hade blivit påverkade av deras lärare till att välja det ämne som de behövde 

hjälp eller förbättras i. Detta motiv anser författarna är vikig eftersom vissa elever behöver 

hjälp från sin lärare i det ämne det behöver förbättras i. Författarna anser också att det är 

viktigt att elever blir påverkade till att välja fysisk aktivitet i skolan, eftersom det kan vara lika 

viktigt att en elev utför fysisk aktivitet som ett teoretiskt ämne. Detta för att fysisk aktivitet är 

viktigt för ungdomar och barns hälsa. Gonzalez-Suares & Grimmer-Somer, (2009) menar att 

det är viktigt att skolpersonalen är engagerade i ungdomars fysiska aktivitet, genom att de 

skall motivera ungdomarna till att vilja bli mer fysisk aktiva.  

 

Samhällets kroppsideal tyckte tjejer var en mycket viktig faktor som motiverade de till att 

utföra någon form av fysisk aktivitet. Högre upp i åldrarna så blir ungdomar mer medvetna 

om sin kropp och matvanor. Ungdomar tänker mer på att försöka ha en slank kropp, än att 

utföra fysisk aktivitet för att det är roligt. Detta förekom bland de utvalda tjejerna i studien. 

Engström & Redelius, (2005) skriver om att i dagens samhälle finns det många ideal på hur 
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kvinnor och mäns kroppar skall se ut. Vi människor påverkas av tv, reklam och media som 

förmedlar bilder av slanka, vältränade och sexuellt attraktiva kroppar. Detta påvisar att 

uppfattningen av kroppsideal är viktigt i samhället, och därmed viktigt för ungdomar. Detta 

anses mycket negativt för ungdomar, eftersom de påverkas mycket i tonåren. Levine & Piran, 

(2004) skriver om att en negativ kroppsuppfattning kan vara en komponent i ett centralt 

hälsoproblem, såsom exempelvis ätstörningar, detta är ett stort problem speciellt bland tjejer.  

 

Att vilja satsa på skolarbetet och betygen var det viktigaste motivet enligt informanterna för 

att välja ett teoretiskt ämne under elevens val. Enligt informanterna så är betygen mycket 

viktiga i årskurs 9, för det är då gymnasievalet kommer att ske. Enligt folkhälsorapport, 

(2009) är det mer vanligt att inte utföra någon form av fysisk aktivitet alls i årskurs 9. Detta 

skulle kunna påverkas av att betygen har en stor betydelse för dessa elever. För de elever som 

var mycket fysisk aktiva på fritiden, så var de just betygen men också tidsbrists som var de 

viktigaste motiven till att välja teoretiskt ämne på elevens val. Detta för att de skall kunna få 

tid till att göra läxor och öva inför prov, eftersom de inte har den tiden till att göra detta på 

fritiden. Det är viktigt att det finns alternativ för att välja teoretiskt ämne eller fysiska aktivitet 

på skoltid, där eleverna får utföra det de behöver eller vill. Vissa elever har inte den tiden till 

att plugga hemma efter skolan eftersom de är fysisk aktiva så många dagar veckan, flera 

timmar om dagen, medans det finns de elever som inte är fysisk aktiva på sin fritid efter 

skolan, som då kan välja att vara det under skoltiden istället.  

 

Att komma ifrån skolarbetet var ett motiv som påverkade informanterna, som var trötta på 

skolarbetet och bara ville komma ifrån skolbänken för en stund, till att välja fysisk aktivitet på 

elevens val. Detta anser författarna kan vara ett vanligt förekommande fenomen som kan ske 

på många skolor i Sverige. När elever får ett annat alternativ än teori så passar de nog på att 

göra det istället, eftersom klassrummet är en stor del av deras vardag.   

 

Enligt informanterna var upplevelser av glädje ett motiv till att vara fysisk aktiv. De menade 

att de tycker det är roligt att vara fysisk aktiv om de utförde en idrott som de tyckte om. Att 

tycka det är roligt att utföra en idrott kan resultera i att ungdomar fortsätter med idrotten i fler 

år, men det kan även resultera i avhopp när glädjen för idrotten försvinner. Därför kan det 

vara bra att känna glädje i att utföra fysisk aktivitet, för det är då ungdomar oftast fortsätter. 

Johnson et al., (1999) skriver att glädjen och utmaningen i en aktivitet är ett starkt motiv för 

ungdomar att utföra och fortsätta med sin idrott.  
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Vissa informanter tycker att fysisk aktivitet ger dem glädje och det är därför de gjort detta val. 

Detta är en mycket positiv faktor, för det är då ungdomar verkligen får göra något de tycker är 

kul och vill utföra.  

 

Informanterna menade också att upplevelsen av att må bra var ett motiv till att vara fysiskt 

aktiv. De menade att de mådde bra av att uföra fysisk aktivitet, att de blev pigga och fick 

bättre koncentration i skolan. Det är bevisat att fysisk aktivitet ger många fysiologiska och 

psykologiska effekter på människor, varav två av dessa är” pigghet” och bättre 

koncentrationsförmåga (Rydqvist & Winroth, 2004). Detta stämmer överens med vad 

informanterna nämnde i intervjuerna. Informanterna menade att de blev motiverade av att 

känna välbefinnande och mår bra av att utföra fysisk aktivitet. Johnson et al., (1999) skriver 

att ett starkt motiv till att delta i en fysisk aktivitet är just att komma i form och mår bra 

fysiskt. 

 

Individer som är intresserade av hälsofrågor är oftast de individer som tar till sig 

informationen och tycker det är intressant. Detta projekt visade att de elever som redan var 

fysiskt aktiva på fritiden, valde inte fysisk aktivitet på elevens val i skolan, utan det var de 

elever som inte var fysiskt aktiva på fritiden som valde detta ämne på elevens val. Detta kan 

anses bero på att vissa elever inte har de förutsättningar för att utföra någon form av fysisk 

aktivitet på fritiden och därför väljer detta på skoltid eftersom skolan ger dem möjligheten till 

detta. Det framkom i studien att de elever som var mycket fysiskt aktiva på fritiden inte hade 

så mycket tid över till studierna och därför passade på att göra detta på skoltid under den fria 

timmen när ändå möjligheten fanns.  

 

Att skolor erbjuder elever valmöjligheten att kunna välja vad de vill utföra på ”elevens val” i 

skolan, är bra eftersom det skulle kunna motivera elever att utföra eller göra något det tycker 

är kul. Detta anser intervjuarna skulle kunna utveckla kunskaper inom olika ämnen där det 

behövs samt att fler ungdomar kan bli mer fysiskt aktiva genom att de har möjligheten till 

detta. Skulle elever inte ha möjligheten på fritiden så finns ändå möjligheten i skolan. Om fler 

skolor skulle införa ett liknande projekt där det skulle finnas många alternativ för elever att 

välja bland när det gäller fysisk aktivitet, så tror författarna att de skulle få fler ungdomar att 

bli motiverade till att hitta någon idrott de tycker är roligt att utföra samt att ungdomarna 

skulle få chansen att röra på sig. Om ungdomar får denna chans skulle detta kunna resultera i 
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att ungdomar kände sig piggare och gladare genom att få göra något det vill och tycker är 

roligt. 

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingens och dataanalysens säkerhet kan med hjälp av begreppen tillämplighet, 

överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet diskuteras i en kvalitativ studie (Patel & 

Tebelius, 1987).   

 

Tillämplighet handlar om att försöka få så bred information som möjligt om det studerade 

området, och att informanterna ger riklig information. Med tillämplighet menas också att 

problemområdet måste ha betydelse för den studerande gruppen (Patel & Tebelius, 1987). 

Urvalsgruppen var tillämplig eftersom de medverkade i projektet och kunde ge oss riklig 

information som svarade på studiens syfte. Författarna valde ut 12 elever genom ett strategiskt 

urval med tre kriterier; årskurs, kön, och valt ämne/aktivitet. Författarna valde att intervjua 

elever endast från årskurs 9, för att de ansåg att dessa elever kunde ge mer djup och 

innehållsrik information, än var yngre elever skulle ge. Både flickor och pojkar intervjuades, 

för att erhålla information från båda könen då de kan ha olika värderingar och perspektiv. 

Såväl elever som valt fysisk aktivitet som de som valt teoretiskt ämne på elevens val i skolan 

intervjuades. Detta för att få så bred information som möjligt, och för att få kunskap om 

känslor och tankar från båda grupperna. Av de 12 informanterna så valde en att inte medverka 

i studien, detta anser författarna inte påverkar resultatet då resultatet i de 11 intervjuerna var 

likartade. Det tillfrågades ingen ny informant eftersom tiden inte räckte till. Eftersom det bara 

var 11 informanter, utvalda från endast en skola, så kan inga generella slutsatser om 

ungdomars motiv till fysiskt aktivitet och motiv till elevens val dras. Författarna tror dock att 

det skulle bidragit till studiens tillämplighet om fler elever medverkade i studien, detta hade 

då kunnat resultera i ett bredare resultat från elever med olika bakgrund och då hade studien 

kunnat användas på flera skolor. 

 

Överensstämmelse i kvalitativa studier handlar om rimligheten i information och tolkning. 

Det är viktigt att informationen är rimlig och att den stämmer överens med den verklighet som 

forskaren vill fånga. Den teknik som valts för informationssamlandet ska ge rikhaltig 

information och överensstämma med studiens syfte (Patel & Tebelius, 1987). Den teknik som 

valdes för informationssamlandet kan anses överensstämma studiens syfte. Detta genom att 



  

 15 

författarna har samarbetat med en handledare för att framställa en användbar intervjuguide. 

Innan utförandet av intervjuerna testades denna intervjuguide på två 15-åriga pojkar, detta för 

att se om informationen som framkom av intervjuguiden svarade på studiens syfte. Nu i 

efterhand anser författarna dock att mätinstrumentet skulle kunnat vara mer optimalt, om 

intervjuguiden innehållit frågor där eleven kunnat svara mer utförligt och på så sett undvikit 

för många ja och nej frågor.  

 

Pålitlighet handlar om att författarna skall kunna visa att både datainsamlingen och 

tolkningarna av materialet är trovärdiga. I tolkningen av resultatet är det viktigt att forskaren 

bortser från sina egna fördomar och förutfattade meningar (Patel & Tebelius, 1987). 

Informanterna blev tydligt informerade innan intervjuerna, att det var frivilligt att delat i 

studien och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. För att informanterna skulle känna 

sig trygga så utfördes intervjuerna i en lokal på skolan under skoltid, där båda författarna 

närvarade. Intervjuerna spelades in på band och detta gjorde att författarna kunde återge 

ordagrant vad som sagts i intervjuerna. Bandspelaren kan ha gjort informanterna nervösa och 

obekväma. Författarna försökte dock ta bort fokusen från bandspelaren då de förklarade för 

informanterna att den användes enbart för att författarna inte skulle behöva anteckna så 

mycket. Informanterna förstod detta och författarna upplevde att de hanterade situationen 

mycket lugnt och sansat. Datainsamlingen, transkriberingen och analysen gjordes av 

författarna själva, och därför kan trovärdigheten bedömas som god. Författarna transkriberade 

och analyserade hälften av intervjuerna var enskilt, och tolkade informationen på ett likvärdigt 

sett. Då författarna satt i samma rum och kunde diskutera med varandra under den enskilda 

analysen kan trovärdigheten i tolkningen påverkats. 

 

Noggrannhet handlar om att all information i studien presenteras i sitt sammanhang och inte 

förvrängs. Begreppet används också för att beskriva hur noggrant och ärligt studiens olika 

delar varit under arbetets gång (Patel & Tebelius, 1987). Författarna har både sina och 

handledarens kunskaper och omdöme att lita på, under studiens process, därför är det viktigt 

med ärlighet. De har skett en öppen dialog mellan författarna och handledaren om resultatet 

och bildandet av kategorier. Författarna genomförde och skrev ut intervjuerna vilket stärker 

noggrannheten. Ärligheten och noggrannheten stärktes också genom att författarna lyfte fram 

citat ur resultatet. Varje kategori belystes av citat ur de olika intervjuerna, citaten togs ut 

ordagrant och förvrängdes inte på något sätt. Författarna har vart noggranna med studiens 

handlingar, material och konfidentialitet, och intervjuerna kunde inte relateras till någon 
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enskild informant. Objektiviteten i studien kan ha påverkats genom att informanterna kanske 

svarade vad författarna önskade som svar, antingen de var medvetna om det eller inte.  

 

Konklusion 

Studien visade att de flesta elever blev påverkade av sina föräldrar redan i tidig ålder att bli 

fysisk aktiva, men också att kompisar och glädje spelade stor roll. Enligt eleverna som valde 

teoretiskt ämne på elevens val, satsade många elever på skolarbetet och betygen i årskurs 9. 

Detta för att betygen har en stor betydelse för gymnasievalet. Dessa elever var också mycket 

fysiskt aktiva på fritiden och hade därför ingen tid för studierna efter skolan. Enligt de elever 

som valt fysisk aktivitet på elevens val, utförde detta för att komma ifrån skolarbetet eller för 

att det var roligt att vara fysisk aktiv.  

 

Implikation 

Studien utfördes på en skola i Halland som har bra resurser och befinner sig i ett område med 

hög socioekonomisk status. Resultatet av studien visade att de intervjuade eleverna på denna 

skola satsade mycket på skolarbetet och betygen. Om studien hade utförts på någon annan 

skola, som ligger i ett område med sämre socioekonomisk status, skulle kanske resultat visat 

något annat, men för att få reda på detta så krävs fortsatt forskning inom detta område. Ett 

annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att införa detta projekt på andra skolor 

och se om det ger samma effekter på dessa skolor. Om resultatet ger bra effekter så skulle 

detta projekt kunna utföras på flera skolor runt om i Sverige, då ungdomar kan få en större 

chans till att bli mer fysiskt aktiva eller få hjälp i ett teoretiskt ämne under skoltid.  
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Till Målsman     Bilaga 1 
 
Vi är två studenter som heter Julina Olsson och Emelie Davidsson, som studerar 
idrottsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Vi håller på att skriva vår C-uppsats i 
folkhälsovetenskap och tyckte det skulle vara intressant att studera Hallägra skolans projekt, 
som handlar om att öka elevernas fysiska aktivitet, genom fler aktiviteter inom elevens val. Vi 
kommer att intervjua några utvalda elever om deras syn på projektet och dess valmöjligheter, 
för att få en uppfattning om vad som motiverar eleverna. 
 
Vi skulle vilja träffa ditt/ert barn för en intervju. Intervjuerna kommer att ske i skolans lokaler 
någon gång under vecka 43, 45 och 46. Intervjuerna kommer även att spelas in på band. 
 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, och inga namn kommer att nämnas i 
uppsatsen eller i något annat material. Deltagandet i intervjun är frivilligt och eleverna har rätt 
till att avbryta sin medverkan när som helst utan att ge någon speciell anledning. Har ni några 
frågor angående intervjun eller något annat så kan ni ta kontakt med oss.  
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
 
Julina Olsson                    Emelie Davidsson                  Handledare: Adjunkt Gunvi Johansson 
Bissmarksgatan 2A          Bolmensgatan 15                                         Högskolan Halmstad 
302 33 Halmstad              302 48 Halmstad                                         301 85 halmstad 
0736-767378                    0736-706370                                         Tel: 035 - 16 74 07 
                                                                                                           Gunvi.Johansson@hh.se     
 
 
 
 
 
 
 
Jag/vi samtycker härmed att mitt/vårt barn ………………………. medverkar i denna intervju. 
 
Ort, datum  …………………………………………………………….. 
 
Namnunderskrift ………………………………………………………  
 
Namnförtydling ……………………………………………………….  
 
Telefon ……………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 



  

 

Intervjuguide     Bilaga 2 
 
Vi kommer att inleda intervjun med korta och lätta frågor, för att få eleverna skall känna sig 
bekväma i situationen. Därefter kommer vi att fortsätta med mer bredare frågor för att få ett 
mer djupare svar. Vi skall försöka ställa frågorna på en lättare nivå för att eleverna skall känna 
behaglighet, och kunna anförtro sig till oss. 
 
Inledningsfrågor:  
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Vart bor du?   
 

3. Vad har du för fritidsintressen?  
 

4. Är du fysisk aktiv på fritiden?  
 

• Vilken aktivitet?  
• Hur länge har du utfört aktivitet?  
• Hur ofta utför du den?  
• Varför har du valt just denna aktivitet?  
• Om inte fysisk aktiv, varför? 

 
5. Varför är du fysisk aktiv?  

• Är det för att dina vänner gör det? 
• Föräldrar?  
• För att vara nöjd med dig själv?  
• Eller är det något annat som motiverar ditt val? 

 
*Nu skall vi notera om eleven är fysisk aktiv eller inte på sin fritid, för att se om detta 
stämmer överens med deras val som de gör i skolan. 
 
Djupare frågor: 
 

6. Vad tycker du om era valmöjligheter för fysisk aktivitet på din skola?  
 

7. Hur ser du på elevens val gällande de olika valmöjligheterna? 
 

• Saknar du någon valmöjlighet? 
•  Tycker du detta är ett bra upplägg som skolan har skapat? 
•  På vilket sett då? 

 
8. Vad har du valt för ämne/aktivitet som elevens val denna period?  

 
• Varför valde du just detta ämne/aktivitet?  
• Vad var det som motiverade dig? 
• Tror du att många elever tänker som du? 
• Har lärarna på skolan påverkan på ditt val?  
• Om det fanns andra möjligheter, skulle du gjort ett annat val?  



  

 

 
9. Tycker du att detta hade vart ett bra projekt att införa på andra skolor?  Bilaga 2 

 
• På vilket sett då?  
• Tror du att detta skulle kunna få flera ungdomar att bli mera fysisk 

aktiva, om det infördes på andra skolor?  
 

10. Tror du det finns någonting annat sett att få in mer fysisk aktivitet på skolor runt om i 
Sverige? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


