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Sammanfattning 
Gymnasieungdomar är en grupp där ett stort antal elever är fysiskt inaktiva. För att öka den 

fysiska aktiviteten hos elever driver Hallands Idrottsförbund ett projekt där eleverna får 

möjlighet att spela fotbollsmatch på lektionstid en timma i veckan. Eleverna som deltar i 

projektet går på en gymnasieskola och har som inriktning el- programmet. Som ett led i 

utvärderingen av föreliggande projekt genomfördes 10 intervjuer. Studien har som syfte att 

kartlägga ungdomars motivationsfaktorer och barriärer för att vara fysiskt aktiva och för att 

delta i ett idrottsprojekt. 

De motivationsfaktorer som framkom i resultatet var att må bra, bli piggare, få ett attraktivt 

yttre och att ”ha kul” med sina kompisar. Motivationsfaktorerna till att delta i projektet skilde 

sig åt, ett motiv som framkom för att delta i idrottsprojekt var att slippa lektionerna. Ett annat 

motiv som talade för deltagande i projektet var att få tävla mot andra klasser. De klasser som 

hade lärare med en positiv attityd till projektet var mer motiverade till att delta. De ungdomar 

som identifierar sig själva som fysiskt aktiva var också mer motiverade till att delta och att 

vara fysiskt aktiva.  

Barriärerna för att inte vara fysiskt aktiv handlade till största delen om tidsbrist och 

konkurrerande aktiviteter, till exempel datorer och socialt umgänge. Barriärerna för att inte 

delta i projektet är att ungdomarna inte vill missa lektionerna och tvingas ta igen arbetet 

senare. Identifierade ungdomarna sig som inaktiva är det mer troligt att de inte är fysiskt 

aktiva eller deltar i projektet. Genom att göra en större studie med fler intervjuer kan fler 

motivationsfaktorer och barriärer lyftas fram. 
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Abstract  High School students are a group with many physical inactive. Hallands 

Idrottsförbund runs a project to gain physical activity in adolescents, were they get an 

opportunity to play a soccer game during some of their lessons on their lector time. The 

Project lasts one hour a week. All students who attend the project is studying on High School 

level and are studying on the electrical programme. As an evaluation of the project 10 

interviews were carried out. The aim of the study was to describe the factors that motivate 

adolescent’s and the factors that were barriers to be physical active and to attend a sports 

project. Motivational factors for attending the sports project that came up was well-beeing, to 

become more alert, to have an attractive body and have fun with there friends. Motivational 

factors to attend the sports project was different, one motive that came up was to escape from 

the ordinary lessons. Other motives to attend the project were the competition between 

classes. At school those classes who had teachers with a positive attitude towards the project 

was more motivated to attend. In this study those adolescent’s who indentified themselves as 

physical active persons were more likely to attend the project and to be more physical active. 

Barriers that prevent the students from being more physical active was lack of time and 

competing activities, for example dealing with computers and social contacts. Barriers that 

prevents students to attend the project was schoolwork, that they didn’t want to miss any 

lessons and that they didn’t want to catch up with the schoolwork afterwards.  By doing a 

larger study with more interviews, more motivators and barriers highlighted.  
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Introduktion!

Allt fler ungdomar rör allt mindre på sig på sin fritid och tillsammans med minskad idrott i 

skolan blir konsekvensen att många ungdomar inte får den dagliga fysiska aktivitet som 

rekommenderas. Gymnasieungdomar är en grupp där ett stort antal elever är fysiskt inaktiva. 

För att öka den fysiska aktiviteten hos eleverna driver Hallands Idrottsförbund ett projekt där 

eleverna får möjlighet att spela fotbollsmatcher på lektionstid en timma i veckan. Eleverna 

som deltar i projektet går på en gymnasieskola och har som inriktning el- programmet. 

Projektet ingår i ett större projekt, Idrottslyftet, som finansieras av Hallands idrottsförbund 

och har som syfte att öppna dörrarna till idrotten för alla ungdomar. Alla som vill, ska ha 

möjlighet att vara med inom idrotten (Hallands Idrottsförbund 2009). 

Som ett led i utvärdering av föreliggande projekt så kommer 10 intervjuer att genomföras med 

syfte att kartlägga ungdomars motivationsfaktorer och barriärer både till att vara fysiskt 

aktiva och att delta i projektet. 

Enligt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling ställs det idag mindre 

krav på oss när det gäller fysisk aktivitet i vardagen, till exempel i samband med transporter 

till skola eller arbete. Det finns en oro att barn och ungdomar blir allt mer fysiskt inaktiva. 

Platser där fysisk aktivitet tidigare kunde utföras anses nu som osäkra platser, till exempel 

lekparker som ligger nära en trafikerad väg, vilket kan leda till hälsoproblem redan under 

uppväxten och sedan i vuxen ålder. Den fysiska aktiviteten kan vara spontan, till exempel att 

spela fotboll med vännerna. Den kan också vara planerad/ organiserad, till exempel vid 

fotbollsträningar eller vid idrottsundervisningen i skolan. Sverige är ett av de europeiska 

länder som har minst avsatt tid för idrott och hälsa i skolan (Statens Folkhälsoinstitut, Fyss 

2008). 

 

Under ungdomsperioden formas människors levnadsvanor, vilka har stor betydelse för hälsan 

under hela livet. Livsstilen och levnadsvanorna kan markera samhörighet med en viss grupp 

och även spela en viktig roll för identitetsskapandet. Även skapandet av könsidentitet 

påverkas av levnadsvanorna. Levnadsvanorna, som motion och matvanor, förändras genom 

olika faser i livet, till exempel när ungdomar flyttar hemifrån (Statens Folkhälsoinstitut, Fyss 

2008). 

 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut, Fyss 2008, motionerar två av tre ungdomar regelbundet i 

åldern 16- 24 år. Att delta i någon form av organiserad träning är vanligare bland unga män än 
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hos unga kvinnor. Drygt hälften av alla ungdomarna 13- 20 år är medlemmar i någon 

idrottsförening. Med ökad ålder minskar den organiserade träningen och individerna börjar 

träna mer på egen hand.  

En allvarlig konsekvens av ungdomarnas inaktivitet är övervikt och fetma. Under första 

halvan av 1990- talet ökade fetma och övervikt bland ungdomar, men har sedan av 1990-talet 

minskat bland unga kvinnor. Hos unga män fortsatte ökningen av övervikt och fetma fram till 

för ett par år sedan. I dagsläget har utvecklingen av fetma stagnerat, det sker ingen ökning 

eller minskning när det gäller övervikt hos unga människor (Folkhälsorapporten, 2009). År 

2004-2005 var det lika vanligt att vara överviktig som underviktig bland unga kvinnor, men 

hos unga män var det fyra gånger vanligare att vara överviktig än underviktig. Skillnaden kan 

vara att unga män och kvinnor har olika kroppsideal. Den psykiska ohälsan har ökat sedan 

mitten av 1990- talet och det kan vara en av orsakerna till att fler unga kvinnor än män är 

underviktiga. (Folkhälsorapporten, 2009).   

 

Definitionen på fysisk aktivitet refererar till all kroppslig rörelse som resulterar i att förbränna 

kalorier. Med träning avses fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och upprepande 

(Forsyth & Marcus 2003). Rekommendationerna för hur mycket ungdomar bör träna eller 

vara fysiskt aktiva skiljer sig åt. Enligt en Nordisk rekommendation för barn och ungdomar är 

den nuvarande rekommendationen att delta i måttlig till hård fysisk aktivitet alla dagar i 

veckan, minst en timma per tillfälle. Aktiviteten kan delas upp i flera pass om dagen 

(Folkhälsoinstitutet, 2009). Enligt Forsyth & Marcus (2003), är de allmänna 

rekommendationerna för fysisk aktivitet till exempel att ta en 30-minuters lång promenad 

varje dag, minst fem dagar i veckan. Promenaden kan ersättas av en annan aktivitet 

omfattande 30 minuter, såsom trädgårdsarbete. Tiden för fysisk aktivitet kan också vara 

uppdelad i 10 minuters intervaller, huvudsaken är att intensiteten är minst måttlig. Enligt    

Statens Folkhälsoinstitut, Fyss 2008, är människans kropp byggd för rörelse, och fysisk 

aktivitet leder till välbefinnande. Intensiteten kan variera. Ju högre intensiteten är på den 

fysiska aktiviteten, desto större effekt ger den på olika kroppsfunktioner. Energiförbrukningen 

är direkt kopplad till syreupptagningsförmågan och stiger direkt vid någon form av fysisk 

aktivitet. Vid en lugn promenad ökar exempelvis viloomsättningen. Hjärtats minutvolym, det 

vill säga hur mycket blod hjärtat pumpar ut per slag samt att pulsen ökar vid fysiskt 

kroppsarbete. Även blodtrycket och kroppstemperaturen stiger. Även frisättningen av 

hormoner som adrenalin, tillväxthormon och kortisol ökar. De positiva effekterna av fysisk 

aktivitet är många, exempelvis så kan den förebygga förekomsten av diabetes typ 2 och hos 
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personer med diabetes typ 1 så ökar insulinkänsligheten i kroppen, främst i 

skelettmuskulaturen, vilket leder till minskat insulinbehov. Vid hjärt- och kärlsjukdomar är 

det viktigt med fysisk aktivitet för att öka syreupptagningsförmågan. Vid konditionsträning 

och vid styrketräning ökar muskelfunktionen i de specifikt tränade musklerna. 

Träningseffekten av detta blir att individen kan träna på en högre arbetsnivå och/eller med 

lägre hjärtfrekvens vid varje submaximal nivå, det vill säga, även på nivåer som är lägre än 

den maximala nivån. Genom att konditionsträna på medelintensiv nivå under 8- 12 veckor, 3- 

5 gånger i veckan i 45 minuter, blir resultaten markant förbättrade både av submaximala och 

maximala arbetsnivåer. Så är fallet både för friska personer och personer med hjärt- och 

kärlproblem. Även när det gäller psykisk ohälsa, i form av oro och depressioner, har fysisk 

aktivitet viss positiv inverkan oavsett aktivitetens intensitet.  

Genom att vara fysisk aktiv stärks självkänslan och individerna mår bättre (Statens 

Folkhälsoinstitut, Fyss 2008). 

 

Effekterna av den fysiska aktiviteten påverkas av bland annat av frekvensen. För att den 

fysiska aktiviteten ska ha maximala hälsoeffekter bör den ske ofta och regelbundet. 

Durationen har också betydelse. Ju längre kroppsarbetet pågår, desto större effekt. Dessutom 

har intensiteten betydelse då hårdare ett pass är, desto blir större effekterna av den fysiska 

aktiviteten. Dock kan alltför intensiv träning ge försämrade effekter. För att kunna förbättra 

konditionen och behålla det som uppnåtts krävs en ökande intensitet men för att få goda 

hälsofrämjande effekter räcker det med lägre intensitet Det viktigaste är att hitta den form av 

fysisk aktivitet som passar individen. Med rätt aktivitet är det lättare att hitta och behålla 

motivationen (Statens Folkhälsoinstitut, Fyss 2008). 

 

Motivation kan definieras som riktning och intensitet i ansträngningen. Riktningen styr oss till 

att välja ett beteende före ett annat. Vissa situationer känns mer attraktiva än andra. Här 

handlar det mycket om intresse och prioriteringar, till exempel varför en person väljer att gå 

och träna medan en annan väljer att spela datorspel. Intensiteten visar hur mycket kraft vi 

lägger i vårt valda beteende. En person som är motiverad inför en träning kommer att prestera 

mer och ha en högre intensitet i träningen. Begreppen riktning och intensitet är nära relaterade 

till varandra. Riktningen styr till ett för personen attraktivt beteende och intensiteten blir hög 

för att personen är motiverad (Weinberg & Gould, 2007). 
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Det finns tre olika synsätt på motivation. Det ena är individ- centrerad syn som innebär att 

fokus läggs på individen i första hand. Motivation ses som en inre egenskap som individen 

själv styr över, som inte har med situationen att göra. Vid situations- centrerad syn skapas 

motivationen utifrån miljön och situationen. Bra träning ger en stark motivation. Här spelar 

ledarskapet en stor betydelse. 

Om synsättet är interaktions- centrerat spelar både individen och situationen en stor roll. 

Orsaken till motivation är en medveten eller omedveten inriktning hos en person att vilja 

utföra vissa handlingar. Det kan vara att röra på sig, men också rent fysiologiska handlingar 

som att äta vid hunger (Atkinson, 2005).  

 

När det gäller orsaker till grader av motivation till fysisk aktivitet varierar det över tid från 

viktminskning till att det är sociala faktorer i samband med träningen som är det viktigaste. 

Motivationen är även individinriktad och varierar i olika åldrar. För barn handlar det främst 

om att ha roligt och att få umgås med sina vänner. För vuxna är det bättre fysik och en bättre 

hälsa som utgör motivationen. Även strävan efter att bli framgångsrik och att förbättra sina 

färdigheter är starka motivationskällor. En del barn kan vara starkt tävlingsinriktade tidigt i 

livet medan det finns vuxna som ser sitt idrottade som en lek, där det viktigaste är att ha roligt 

(Weinberg & Gould, 2007). Ungdomar befinner sig i ett gränsland mellan barn och vuxen, det 

är fortfarande viktigt att ha roligt men framgångar och prestige börjar spela en allt större roll 

för motivationen. För att öka motivationen hos deltagarna är det viktigt att ledaren vet varför 

individen finns på plats. Deltagarna kan givetvis ha fler än ett motiv till varför de medverkar 

och det är viktigt att ledaren försöker tillgodose så många motiv som möjligt för att skapa en 

motiverad träning. Genom att göra den fysiska aktiviteten mer attraktiv minskar konkurrensen 

från andra aktiviteter som lockar ungdomarna, som till exempel datorspel. Individen i gruppen 

måste bli sedd, eftersom alla deltagarna inte motiveras av samma sak. Bestraffning och 

belöning ska noga avvägt utdelas. En del individer blir mer motiverade av att få en tydlig 

tillrättavisning medan andra behöver belöning och uppmuntran för att kunna prestera bättre. 

Ledaren måste kunna skilja på individerna och vad varje person behöver för att öka sin 

motivation. Kommunikationen med deltagarna är viktig. Genom att ha en rak och tydlig 

kommunikation så minimeras risken för missförstånd och osämja. Klimatet, som skapas, ger 

trygghet och ger möjlighet till utveckling för deltagarna. Ytterligare ett sätt att öka 

motivationen för barn och ungdomar är att ha olika former av fysisk aktivitet, med varierande 

platser och roller. Deltagarna kan turas om att hålla i olika delar av träningen för att öka 

känslan av delaktighet i gruppen (Weinberg & Gould, 2007 ).   
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Projektet idrottslyftet. 

För att öka motivationen bland barn och ungdomar att delta i någon idrott finns projektet 

Idrottslyftet, som finansieras av Hallands Idrottsförbund. Projektet har som syfte att öppna 

dörrarna till idrotten för alla ungdomar så att de ska känna sig välkomna oavsett kön, etnicitet, 

religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska förutsättningar samt social och ekonomisk 

bakgrund.  

Idrottslyftet har också som mål att utveckla förbund och föreningar, öka tillgängligheten till 

anläggningar och idrottsmiljöer, rekrytera och utveckla ledare och samverka med skolan 

(Hallands Idrottsförbund, 2009). Arbetet med projektet ska utgå från ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv.  Idrottslyftet är en fortsättning på satsningen Handslaget där 

Riksidrottsförbundet under en fyraårsperiod (2004-2007) fick en miljard kronor av regeringen 

för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Projektet Idrottslyftet bedrivs på en gymnasieskola med syftet att öka den fysiska aktiviteten 

hos ungdomar. Eleverna, som alla studerar på el-programmet, har en timma i veckan 

möjlighet att spela fotboll på lektionstid. Deltagandet är frivilligt och de elever som väljer att 

inte delta har lektion som vanligt.  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka faktorer som motiverar respektive 

hindrar ungdomar till att vara fysiskt aktiva. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka 

motivationsfaktorer och barriärer som finns för att delta i det ovan nämnda projektet.   

 

Metod!

Intresset för ämnet väcktes vid ett informationsmöte med Hallands Idrottsförbund, där en 

utvärdering, av ovan beskrivna projekt som drevs på en gymnasieskola efterfrågades 

Frågeställningarna, som kom att ingå i utvärderingen var vad som motiverar alternativt 

hindrade elever till att delta i projektet. För att få en djupare förståelse gjordes en 

kvalitativstudie som innefattade tio intervjuer med elever i årskurs ett, två och tre. Vilken 

forskningsmetod som användes beror på hur problemet är preciserat, alltså vilket syfte studien 

har. Kvalitativ metod bygger på information om hur data uppfattas, förstås eller tolkas (hur, 

vad, varför) och ofta är det intervjuer som genomförs. Arbetet var induktivt, som innebär 

kartläggning elevernas motivationsfaktorer och hinder till att vara fysiskt aktiva samt att delta 

i ett idrottsprojekt (Granskär& Höglund-Nielsen, 2008).  Intervjuerna beräknades ta 10- 15 

minuter. 
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Genom Hallands Idrottsförbund förmedlades kontakten med den aktuella skolan och 

ansvariga för projektet. Via e-mail bestämdes sedan ett möte lärarna på skolan skulle lämnade 

över klasslistor från de klasser som var involverade i projektet. Vid mötet med ansvarig lärare 

för projektet fanns det möjlighet att få svar på eventuella frågor för både uppdragsgivare och 

uppdragstagare. På klasslistorna fanns uppgifter om namn och om eleven var aktiv i projektet 

eller inte. Med kriterierna kön, ålder samt deltagande eller icke deltagande gjordes ett 

strategiskt urval. Klassföreståndaren till de utvalda eleverna kontaktades via e-mail och 

ombads tillfråga eleverna om de var villiga att delta.  

Ett e-mail (Bilaga I) skickades ut till eleverna där det fanns information om syftet, vad 

resultatet skulle användas till, på vems uppdrag studien genomfördes, att deltagandet var 

frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan. Information om att 

intervjuerna spelades in på band och att allt material behandlas konfidentiellt gavs också.  

Eftersom intervjuerna var semi- strukturerade gjordes en intervjuguide, som sedan låg till 

grund för själva intervjun (Bilaga II). I en intervjuguide angavs de ämnen som studien 

handlade om och i vilken ordning de kom att tas upp under intervjun. I intervjuguiden delades 

frågorna upp i olika teman som också innehöll underfrågor (Kvale, 2007). Frågorna i 

intervjuguiden testades vid två tillfällen innan de intervjuerna som användes i resultatet 

genomfördes. 

 

Vid intervjutillfället med de fyra första eleverna skedde kontakten genom klassföreståndaren 

som hade tillfrågat eleverna. Tid och mötesplats hade bestämts utifrån vad som var smidigast 

för eleverna. Vid något tillfälle skedde det ett bekvämlighets urval då de elever som valts ut 

inte var på skolan. Läraren i den berörda klassen valde då elever som var intresserade av att 

vara med. 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola under deras lunchrast eller efter skoltid. I 

samband med intervjuerna fick eleverna information om att ingen skulle kunna identifiera 

vem som sagt vad, då analysen skedde på gruppnivå, och att deltagandet var frivilligt. 

Eleverna fick skriva på ett informerat samtycke och fick även information om att de kunde 

avbryta medverkandet när som helst. Transkriberingen av intervjuerna gjordes ett par timmar 

efter det att intervjuerna genomförts. Båda intervjuarna lyssnade av varandras intervjuer för 

att få en så korrekt bild av materialet som möjligt.  
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Efter att intervjuerna hade transkriberats påbörjades analysprocessen. Det första som gjordes 

var att läsa in och lära känna materialet. Arbetet fortsatte med kodning och kategorisering. 

Vid kodningen ”sattes en etikett” på en meningsenhet som beskrev innehållet. Vid 

kategoriseringen lades koder inom liknande områden ihop till en kategori (Granskär& 

Höglund-Nielsen, 2008, kap, 10). 

Koderna som erhölls sattes ihop till fem olika kategorier, motivation till fysisk aktivitet, 

barriärer för fysisk aktivitet, motivation till deltagande i projektet, barriärer för att deltaga i 

projektet och hur den sociala omgivningen påverkar till fysisk aktivitet. Dessa kategorier 

beskrivs med hjälp av utsagor från intervjuerna. Några få citat per kategori valdes ut för att 

illustrera de olika kategorierna. Det som framförallt söktes i studien var olikheter och 

skillnader gällande ovannämnda kategorier. 

 

Etiska övervägande 

Alla deltagare fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte, hur resultatet ska 

användas, på vems uppdrag studien genomfördes, att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan. För de studenter som var under 18 är 

tog rektorn på sig ansvaret att informera föräldrarna om deltagandet i studien. Deltagarna fick 

också information om att all data skulle komma att behandlas konfidentiellt och att alla 

intervjuer var anonyma.  

 

Resultat!!

Motivation till fysisk aktivitet 

Motivationen för ungdomarna i studien till att vara fysiskt aktiva var varierande. Även om 

vissa motivationsfaktorer skiljde sig åt fanns det också många likheter. En vanlig 

motivationsfaktor var att känna sig friskare, förbättra konditionen, öka muskelstyrkan och att 

förbättra hälsan inför framtiden. En av eleverna förklarade det så här:  

”Jag får större vilja, och jag får bättre kondition, och styrka, och jag får bättre hälsa inför 

framtiden så.”       

En annan vanlig motivationsfaktor var att det var roligt att vara fysiskt aktiv, både individuell 

träning och tillsammans med kompisar, samt att känna sig piggare och snyggare. Genom att 

vara fysiskt aktiv så ansåg flera elever att deras studieresultat i skolan hade förbättrats och att 

deras koncentrationsförmåga hade ökat. De kände sig mindre rastlösa efter att de hade varit 

fysiskt aktiva.   
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”Man blir piggare när man tränar, man blir inte lika slö, de e ju typ, ger bättre resultat i 

skolan och så. Då orkar man ju plugga i med att man är piggare.” Många elever kände också 

att de blivit motiverade till att vara fysiskt aktiva genom uppmuntran från omgivningen, fått 

fler vänner som tränar och ha att fått mer kunskap om den fysiska aktivitetens positiva 

effekter. Andra motivationsfaktorer var att vara fysiskt aktiv för att minska symtomen från en 

sjukdom och för att förbättra hållningen.  

”Jag har sån värk i min kropp så jag måste träna annars så ramlar jag ihop, eller kroppen, 

jag blir helt hängig, jag får jättedålig hållning och så.” 

För en liten del av eleverna var den största motivationskällan tävling och att komma tillbaka 

på elitnivå, de identifierade sig som tränings- och tävlings människor. Vissa föredrog att träna 

i grupp, medan andrar föredrog att träna individuellt.  

 

Barriärer för fysisk aktivitet 

De vanligaste barriärerna till att inte vara fysiskt aktiva var att eleverna hade mycket annat att 

göra, tiden räckte inte till. Skolarbetet tog upp mycket tid och eleverna ville hinna med att 

umgås med sina vänner. Om flertalet av vännerna var inaktiva så kunde även det leda till att 

eleven själv inte var aktiv. ”Det som hindrar mig, det jag tycker är viktigast är skolan, 

förstås, det tar jag alltid först.” Konkurrensen från andra aktiviteter ökade i den här åldern. 

Umgänget med vännerna har blivit allt viktigare. ”Man har upptäckt andra saker i livet, fest, 

tjejer och liksom bara kunna dra hem..och liksom alltså hänga med polarna typ.” ”Skola och 

man måste ju ändå umgås med vänner utanför skolan så, få ett annat liv också.” 

Ett annat vanligt hinder för fysisk aktivitet var lathet, brist på planering av skolarbetet och 

praktiska hinder till exempel transport till och från träningen. Andra barriärer var dåligt väder 

vid utomhusaktivteter och bra väder vid inomhusaktiviteter. Brist på energi, att ha ätit dåligt 

och fysiska skador var andra orsaker. En del elever upplevde pressen att prestera eller uppnå 

elitnivå som en barriär till att vara fysiskt aktiv. ”Det är ingen idé att träna om man inte kan 

nå samma nivå som innan.”   

 

Motivation till deltagande i projektet 

En av de vanligaste motivationsfaktorerna till att delta i projektet var att aktiviteten i sig 

tilltalade eleverna. Ett annat motiv till att delta var att ha kul tillsammans med sina kompisar. 

Projektet skapade gemenskap hos eleverna i laget. Eleverna kände att det var roligt att göra 

något annorlunda i skolan, de fick en paus från de vanliga lektionerna. ”En förändring, man 
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inte bara är i skolan och pluggar, pluggar, men får lite omväxling, motionerar, kommer loss 

lite från plugget, man får vila upp hjärnan lite.” Vissa av eleverna deltog i projektet för att 

slippa lektionerna, speciellt de lektionerna som de inte ansåg var motiverande. ”Många ser 

det som en andra andledning, tycker det är kul att spela fotboll eller innebandy och så vill 

man slippa en lektion så då tar man detta.” 

Bristen på idrott i skolan gjorde att många elever såg det här som en chans att få röra på sig. 

En positiv effekt av den fysiska aktiviteten, var att eleverna kände sig piggare. Detta var en 

vanlig motivationsfaktor. För en del av eleverna var tävlingen och priserna det centrala i 

projektet. Det viktigaste var att vinna och få äran bland eleverna. ”Det är ju äran i att vinna. 

Det är ju äran i el- salarna.” 

”Det är kul, möta andra, jävlas lite, kul bara.” 

Enligt eleverna påverkade lärarnas attityder hur motiverade de blev till projektet. Skillnaden 

som tydligast gick att urskilja var om eleverna tillhörde den aktiva eller inaktiva, informella, 

sociala gruppen i skolan. Tillhörde eleven den aktiva gruppen var det en självklarhet att delta i 

projektet och tvärtom för den inaktiva gruppen. 

 

Barriärer för deltagande i projektet. 

Den största barriären för att delta i projektet var att eleverna inte ville missa lektionstid och att 

de tyckte att det var mycket arbete att ta igen om de missade den tiden. Ett av problemen har 

varit att det har varit samma ämnen och lärare som har blivit påverkade av projektet. 

Matcherna har legat på bestämda tider varje vecka och då kunde det hända att samma klass 

spelade flera veckor efter varandra och då missade eleverna flera lektioner i samma ämne. Det 

här har bidragit till negativa attityder hos lärarna. ”Nä, det vet jag inte, typ att andra lärare 

har klagat att man har gått ifrån lektionerna och sånt. Eftersom man spelar på lektionstid. 

Det är vissa lärare ganska tjuriga på grund av att man missar hit och dit.” Eleverna upplevde 

att lärarna varit dåligt informerade om projektet. De ansåg att lärarna hade ett annorlunda 

synsätt på projektet än vad de själva hade.  

Eleverna kände även att de blev stressade av praktiska hinder så som att byta om och duscha 

efter matcherna. Enligt dem hade det underlättat om lärarna hade planerat lektionstiden i 

samband med projektet till exempel att lärarna inte hade lagt prov eller genomgångar på de 

lektioner då det var fotbollsmatch. Andra barriärer som eleverna upplevde var att lagen var 

ojämna, att de inte orkade delta och att de kände press från omgivningen att prestera.  
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Den sociala omgivningens betydelse. 

Den sociala omgivningen påverkade på olika sätt när det gällde hur fysiskt aktiva eleverna 

var. Enligt eleverna så kunde grupptrycket påverka dem att vara fysiskt aktiva, både på 

fritiden och i skolan, men för en del elever påverkade grupptrycket åt andra hållet. En del 

elever upplevde att grupptrycket eller den sociala omgivningen inte påverkade dem alls när 

det gällde fysisk aktivitet. Här var skillnaden tydlig, vissa påverkas mer än andra av sin 

omgivning.  

En annan skillnad när det gällde den sociala omgivningen var könsskillnader vid fysisk 

aktivitet. Killar tränade hellre i grupp än vad tjejerna gjorde. ”Alltså killarna är det ju peppa, 

peppa, följa med till gymmet och sånt, men sen så är det väl annorlunda när man pratar med 

tjejkompisar, säger man ja, vi går ut och springer, det blir ju inte att man springer. Man går 

och snacka eller nåt.” Vissa elever upplevde att de hade stöd hemifrån när de gällde fysisk 

aktivitet. De fick hjälp både med praktiska moment, så som transport till och från träning, 

samt ekonomiskt stöd. Oavsett om föräldrarna själva var aktiva eller inaktiva gav de samma 

stöd till sina barn. I några fall upplevde eleven att föräldrarna hade blivit besvikna när eleven 

valde att sluta med sin idrott. Många elever upplevde press från omgivningen och media att se 

bra ut.  ”Det är typ mycket press att man ska se bra ut och så, man ska va liksom i form, inte 

vara en sån där seghög som inte orkar någonting, man ska, typ media verkar, typ att man ska 

se bra ut och så.”  Eleverna upplevde att det fanns, informella, sociala grupper på skolan. De 

elever som var fysiskt aktiva sökte sig till varandra och de elever som var fysiskt inaktiva 

sökte sig till samma grupp. ”Om man ska säga så här, ska vi snacka gäng och sånt, så är det 

ju vi som umgås i ett gäng, vi som spelar, vi som lirar, det är mycket mer go i oss. Om man 

kan säga så.”  

 

Resultatdiskussion 

Ungdomarna i studien hade som motivationsfaktorer att känna sig piggare, få bättre hälsa 

inför framtiden och att förbättras fysiskt.  Många upplevde att de mådde dåligt när de inte 

tränade, både fysiskt och psykiskt. Dessa motivationsfaktorer lyfter även Robins, Wu, 

Sikorskii & Morley, (2008) fram i sin studie. Deras resultat visade att ungdomarna kände sig 

mindre stressade, får mer energi när de var fysiskt aktiva, att det var viktigt att ha roligt men 

även att de kände att de utvecklades inom sin idrott och uppnådde sina mål. Det här var 

faktorer som eleverna i denna studien också upplevde som viktiga. Pressen utifrån att vara 
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attraktiv och ha en vältränad kropp var stor för ungdomarna. För vissa var det viktigt att ha en 

snygg kropp med mycket muskler för andra var det viktigt att vara smala. 

 

Enligt Lindwall, (2004) så ger fysisk aktivitet en bättre psykisk självkänsla och 

självuppfattning. Individen får en mer positiv bild av sin egen kropp. Det finns könsskillnader 

när det gäller förväntningar och normer när det gäller kroppsideal. En stor del av de här 

förväntningarna byggs upp och förstärks av media.  

Deltagandet i någon form av fysisk aktivitet är en nyckelkomponent för en hälsosam livsstil 

hos unga människor (Robins, Wu, Sikorskii & Morley, 2008). 

När det gäller barriärer till fysisk aktivitet upplevde ungdomarna i vår studie brist på tid som 

en av det överlägset största hindret för att vara fysiskt aktiva. De ansåg att det var 

problematiskt att hinna med studierna, sina sociala relationer och vara fysiskt aktiva. När de 

tvingades prioritera bort någonting så blev det oftast den fysiska aktiviteten. Eleverna 

prioriterade även andra aktiviteter som till exempel stillasittande inomhusaktivteter. Detta 

framkommer även i Robins, Wu, Sikorskii & Morley`s studie från 2008. De diskuterar även 

att den spontana fysiska aktiviteten minskat på grund av att det finns färre säkra platser i 

samhället där aktiviteten kan utföras. Skador, lathet och en rädsla för att inte prestera hindrar 

också ungdomar till att vara fysiskt aktiva  

 

Det som framkom i vår studie var också att inaktiva ofta har en inaktiv umgängeskrets som 

inte motiverade ungdomarna till att vara mer fysiskt aktiva. Vid enstaka fall så handlade 

barriärerna om att inte kunna prestera så bra som tidigare tävlandet skedde på elitnivå. 

Tävlingsmomenten blev både motivationsfaktorn och barriären till fysisk aktivitet för 

individen. En annan barriär var att de i tidig ålder hade tränat hårt och ofta, vilket bidragit till 

skador och gjorde att de tröttnade.       

 

Motivationsfaktorerna för att delta i projektet varierade. Bland annat handlade det om att 

slippa lektionstiden, tävla mot andra klasser, brist på idrott i skolan och att få ett avbrott i de 

vanliga skolrutinerna. Lärarnas attityder påverkade motivationen hos eleverna. Har lärarna en 

positiv attityd till projektet så blir också eleverna mer positivt inställda till att delta.  

För en del blev fotbollsturneringen en stark källa till motivation men för andra blev det istället 

en barriär och de valde att inte delta. För att öka deltagandet hos eleverna är det viktigt att 

försöka hitta aktivitet som passar en större målgrupp. En annan fördel med att byta aktivitet 

skulle vara att eleverna får chans till att prova på nya aktiviteter. Det här kan leda till att fler 
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väljer att vara fysiskt aktiva på fritiden, vilket är ett delmål i projektet. För att uppnå målet är 

det viktigt att vara medveten om vad som hindrar ungdomarna till att delta. Enligt Allender, 

Cowburn& Foster (2006) är det vanligt att killarna dominerar idrotten i skolan och tar över 

lektionerna. Även tävlingsinriktade klasser kan hindra andra elever från att vilja delta.  Rent 

fysiskt upplevde en del elever att de var underlägsna andra och det här blev en barriär för att 

delta. Förvissa av eleverna var inte tävlingsmomentet det viktigaste utan det viktigaste för 

dem var den fysiska aktiviteten i sig. 

Träning i kombination med teoretiska lektioner, där kroppens roll och funktion diskuteras, 

kan fostra positiva känslor så som ökat själförtroende, ökad självkänsla och en acceptans för 

den egna kroppen. Framförallt gällde det här tjejer och de här känslorna kan främjas genom 

att låta tjejerna vara med och bestämma aktivitet (Lindwall, 2005). Finns det fler 

valmöjligheter för så ökar det deltagande i idrottsaktiviteter, känner eleverna att de själva kan 

påverka så ökar också motivationen till att delta (Wilson, Evans, Williams, Mixon, Sirard & 

Russel, 2005).  

Andra barriärer var att eleverna inte vill missa lektionstiden i skolan, praktiska hinder, till 

exempel att ta med ombyteskläder till skolan, och att inte kunna duscha efter matcherna. 

Eleverna upplevde att det var för mycket arbete att ta igen och att det ofta var samma ämnen 

och lärare som drabbades. 

 

Ungdomarna i studien, som tillhör den fysiskt aktiva sociala gruppen, ser sig själva som 

idrottsmänniskor och det är en självklarhet för dem att röra på sig. Genom att vara fysiskt 

aktiva tillsammans ökar motivationen bland ungdomarna. De uppmuntrar varandra till att 

delta i olika fysiska aktiviteter och att prestera bättre. De här ungdomarna sätter även större 

press på varandra.  

Identitet och gruppnormer hade stor betydelse för ungdomars val att vara regelbundet fysiskt 

aktiva. De ungdomar som identifierar sig som en fysiskt aktiv person var ofta mer aktiva än 

de ungdomar som identifierar sig som fysiskt inaktiva (Hamilton & M. White, 2008). 

Tsorbatzoudis, 2005, menar 

också att familjen inte påverkar individen till att vara fysiskt aktiv utan att det är den sociala 

omgivningen utanför familjen, till exempel kompisar och förebilder som påverkar. 

 

De ungdomar som identifierar sig som inaktiva deltar troligtvis inte i olika fysiska aktivteter. 

Det här kan både bero på brist på motivation men också på brist på förväntningar att delta. 

Deras omgivning kan påverka till att inte delta eftersom det inte stämmer in på normerna i 
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gruppen. Individen vill delta men vill samtidigt inte gå emot gruppnormerna. Grupptrycket till 

att inte delta blir för starkt, därför väljer individen att stå över. Samma sak kan ske i den 

fysiskt aktiva gruppen. Förväntningarna från omgivningen att delta är höga, det är svårt för 

individen att avstå. Individen känner en press från gruppen till att delta. I vår studie framkom 

att om familjen var inaktiv eller aktiv spelade mindre roll när det gällde hur aktiva 

ungdomarna själva var. Enligt Dagkas & Stathi (2007), så hade det här betydelse, var 

föräldrarna eller syskonen fysiskt aktiva så motiverade det individen till att vara mer fysiskt 

aktiv. Dock påverkade kompisar och skola mer än familjen.   

Känner ungdomarna en förväntan från omgivningen att delta i någon form av fysisk aktivitet 

så är det också troligt att ungdomarna är mer motiverade till att delta. De ungdomar som inte 

känner någon förväntan från omgivningen blir mindre motiverade att delta (Hamilton & M. 

White, 2008). 

 

Metoddiskussion!

Studien som har genomförts var en kvalitativ intervjustudie. Tio intervjuer genomfördes som 

sedan analyserades. Begreppen som kom att användas är tillämplighet, som bedöms utifrån 

forskningsproblemet,(Granskär& Höglund-Nielsen, 2008, s.81), alltså hur lämplig metoden är 

för forskningsfrågan. Den kvalitativa metoden valdes på grund av att det var elevernas 

upplevelser och uppfattningar som var intressanta för studien. Urvalet gjorde strategiskt 

utifrån kategorierna klass, kön, namn och deltagande i projektet eller ej. Under arbetets gång 

fick det vid något tillfälle bli ett bekvämlighetsurval på grund av att någon elev inte kunde 

delta. För att få ut mer av intervjuerna hade det varit mer givande att bara intervjua eleverna i 

årskurs tre. De kunde bättre relatera till intervjufrågorna och de gav mer utförliga och fylliga 

svar. Mättnaden, det vill säga att ingen ny kunskap tillkommer, kanske inte hade uppstått lika 

fort om bara de äldre eleverna hade intervjuats. Vid transkriberingen framkom det att, på 

grund av språksvårigheter hade vissa frågor missuppfattats och något egentligt svar på frågan 

hade inte framkommit. Trots att frågan omformulerades och utvecklades missförstods frågan. 

 

 

Frågan som ständigt är aktuell i intervjuundersökningar är om resultaten är generaliserbara. 

Människan generaliserar mer eller mindre omedvetet utifrån sina egna erfarenheter. Egna 

förväntningar skapas om vad som kommer att hända i andra liknande situationer eller med 

liknande personer (Kvale, 2007). Resultatet av denna studie går inte att generalisera eftersom 
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det bara genomfördes tio intervjuer, vilket är för lite för att kunna säga något om 

populationen. Dock visade det sig att resultatet stämde bra överens med tidigare forskning 

kring ämnet. 

Ett annat begrepp som bör tas hänsyn till i en kvalitativ studie är trovärdighet. Det är viktigt 

att intervjuerna verkligen ger information om det som studeras. Trovärdigheten kan påverkas 

av bland annat insamlingsmetoden och hur frågorna ställs. Ledande frågor bör undvikas 

(Kvale, 2007). 

Genom att utforma intervjuguiden samt genomföra intervjuerna och transkriberingen själva så 

stärker det trovärdigheten i studien. Provintervjuer har genomförts, båda intervjuarna har läst 

och lyssnat igenom allt material vilket också stärker trovärdigheten. Det som kan ha påverkat 

trovärdigheten negativt är att intervjuarna inte varit helt tydliga med att elevernas svar inte 

bedömdes och att det bara är intervjuarna som har tillgång till materialet. Vid vissa tillfällen 

kändes det som om eleverna gav de svar som de trodde förväntades. Det gällde framförallt 

frågorna om skola och lärare. 

Eftersom eleverna var informerade om studiens syfte så borde deras svar vara uppriktiga och 

överensstämmande med informationen som studien avsåg att få fram. Informationen från 

intervjuerna stämde ändå bra överens med syftet. Genom att citat återgavs från ursprungsdata 

så fastställdes överensstämmelsen. Citaten har som uppgift att förstärka det som framkommit i 

resultatet (Kvale, 2007). Genom att informationen har samlades in, tolkades metodiskt och 

transkriberades av författarna så fastställdes noggrannheten. Nackdelen med att göra arbetet 

själv var att det fanns en risk att lägga för mycket egna värderingar i arbetet och analysen. 

Därför var det bra att någon utanför också ger sin syn på arbetet till exempel en handledare.  

 

Konklusion!

Syftet med studien var att kartlägga ungdomars motivationsfaktorer och barriärer till att både 

delta i ett idrottsprojekt och till att vara fysiskt aktiva. De motivationsfaktorer som framkom 

var att må bra, att bli piggare, att få ett attraktivt yttre och att ha kul med sina kompisar. 

Motivationsfaktorerna till att delta i projektet skilde sig något åt, här handlade det mer om att 

slippa lektionerna och att tävla mot andra klasser. De klasser som hade lärare med positiv 

attityd till projektet var mer motiverade till att delta. De ungdomar som identifierade sig själva 

som fysiskt aktiva var också mer motiverade till att delta och att vara fysiskt aktiva.  

Barriärerna för att inte vara fysiskt aktiva handlade till största delen om tidsbrist, 

konkurrerande aktiviteter och socialt umgänge. Andra barriärerna för att inte delta i projektet 
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var att ungdomarna inte ville missa lektionerna och att tvingas ta igen arbetet senare. 

Praktiska hinder, som att inte vilja ta med ombyte till skolan, var också en barriär. Det är 

viktigt att känna till att motivationen för att delta i ett idrottsprojekt och till att vara fysiskt 

aktiv på fritiden skiljde sig åt. Samma sak är det med barriärerna som framkom under arbetet. 

De skiljde sig också åt beroende på vilken form av aktivitet det gällde. 

 

 

Implikation!

För att just det här projektet ska kunna fortsätta drivas med framgång är det viktigt att ta 

hänsyn till de motivationsfaktorer som framkommit i studien. Genom att göra en större studie 

med fler intervjuer kan fler motivationsfaktorer och barriärer lyftas fram.  
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Bilaga I.  

Information till deltagare i intervjustudie om motivation till fysisk aktivitet 

 

 
Våra namn är Anna Svensson och Sara Pålsson och vi studerar vid Högskolan i Halmstad. 
I vår utbildning Idrottsvetenskap, inriktning Folkhälsovetenskap, så ingår det att göra en 
studie som sedan skall bli en C-uppsats. Vi har valt att göra en kvalitativ studie och syftet med 
studien är att ta reda på vilka faktorer som motiverar respektive hindrar ungdomar till att vara 

fysiskt aktiva. För att få reda på dina tankar och uppfattningar om det aktuella ämnet så skulle 
vi vilja träffa dig. Vi skulle vilja genomföra en intervju som beräknas ta cirka 30 minuter och 
kommer att spelas in på band. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan 
när som helst utan att ange orsak till det här. Allt material kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Anna Svensson                      Sara Pålsson   Handledare:Gunvi Johansson 
Ansven07.hh.se    Sarpal07.hh.se                       Gunvi.Johansson@hh.se  
  
                                                                  
 
Samtycke till att medverka i intervjustudie om motivation till fysisk aktivitet 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
behandlas. Jag har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 
medverkan utan att ange orsak till det här. 
 
Jag samtycker härmed till att medverka i intervjustudien om motivation till fysisk aktivitet 

 

Ort, datum…………………………………………………………….. 

 

Namnunderskrift……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande…………………………………………………… 

 

Telefon……………………… 



 

Bilaga II. 

 

Intervjuguide med elever på Kattegatts gymnasium 

 
 

 

 Tema 1. Utförande av fysisk aktivitet. 

-    Hur ofta tränar du? 

- Hur länge tränar du per träningstillfälle?  

- Vad tränar du? 

 

Tema 2. Motivation till träning 

- Vad motiverar dig till att träna? 

- Vad hindrar dig från att träna? 

- Vad skulle kunna motivera dig till att träna mer? 

- Vad motiverar dig till att delta i projektet?  

- Vad att träna hemma? 

 

Tema 3. Projektet 

- Varför valde du att delta i projektet alternativt att inte delta? 

- Hur många gånger tidigare har du deltagit i liknande projekt? 

- Vad har varit bra med projektet? 

- Vad har varit mindre bra? 

- Vad tror du effekten på längre sikt blir av ett sådant här projekt? 

- Har du förslag på andra aktiviteter än fotboll? 

- Varför tror du andra elever valt att delta respektive inte delat i projektet? 

 

 

 

Tema 4. Familjen och kompisars roll 

- Hur mycket tränar din familj? 

- Hur ofta tränar din familj? 

- Hur mycket tränar dina kompisar? 



 

- Hur ofta tränar dina kompisar? 

- Hur påverkas du av din omgivning när det gäller träning? 

- Hur mycket stöd och uppmuntran får du från din familj när det gäller träning, t.ex. när 

det gäller att få skjuts till träningen och ekonomiskt? 

 

Tema 5. Skolan och lärarnas roll 

- Hur mycket tror du grupptrycket påverkar eleverna till att delta alternativt inte delta i 

projektet? 

- Hur upplevde du lärarnas attityd varit till projektet? 

- Hur tror du att lärarnas attityd påverkat projektet? 

- Hur många tror du deltar i projektet för att slippa lektionerna? 

 

Har du något att tillägga eller fråga oss? 

 

 

 

 

 

 

Anna Svensson och Sara Pålsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 


