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Abstract 

 

Tidigare forskning: I den tidigare forskningen framkommer det att fler barn och ungdomar 

är fysisk inaktiva och stillasittande samt att hur viktig roll skolan kan spela i detta 

sammanhang. Forskningen tar även upp skolornas möjligheter till att erbjuda daglig fysisk 

aktivitet till fysiskt inaktiva elever då skolan är en arena där samtliga barn och ungdomar kan 

nås. Det som forskningen visar kan vara ett hinder i skolans arbete med erbjudandet av den 

dagliga fysiska aktiviteten är tidsbristen, tillgängligheten, material och samhällets 

teknologiska utveckling som lett till att den sociala kontext vi lever i idag kräver lite fysisk 

aktivitet. 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa de utvalda skolornas möjligheter och hinder till att 

erbjuda daglig fysisk aktivitet samt hur lärare motiverar fysiskt inaktiva elever till att vara 

fysiskt aktiva. 

 

Metod: Syftet har besvarats genom kvalitativa intervjuer med sex lärare som alla är 

verksamma i ämnet Idrott och Hälsa. 

 

Resultat: Studien visar att det råder olika förutsättningar på olika skolor när det gäller att 

kunna erbjuda daglig fysisk aktivitet. Detta har i sin tur en inverkan på de utvalda lärarnas 

syn när det gäller möjligheter och hinder i att motivera fysiskt inaktiva elever till att vara 

fysiskt aktiva. Det framkommer av resultatet att det en lärare kan se som en möjlighet, kan 

vara ett hinder för en annan lärare, till exempel ekonomin, närmiljön och material.    

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Fysisk inaktivitet, Hälsa, Motivation, Stillasittande, Skola  



Förord   

Under de år på Högskolan i Halmstad då vi läste inriktningen Idrott och Hälsa, fastnade vi för 

främjandet av fysisk aktivitet för fysiskt inaktiva elever. Under vår 

verksamhetsförlagdautbildning la vi märke till att stillasittande och inaktiviteten bland 

eleverna var stor. Det bidrog till att intresset ökade kring området och tillslut mynnade ut i en 

studie kring fysiskt inaktiva elever och hur skolan motiverar dessa elever till att vara fysiskt 

aktiva.  

Arbetet har genomgående utförts tillsammans. Redan vid första planeringstillfället arbetade vi 

gemensamt fram syftet till uppsatsen. Forskningsöversikten, de teoretiska utgångspunkterna, 

resultatet, analysen och slutsatsen har grundligt tagits fram av båda. I våra intervjuer har vi 

suttit tillsammans med en informant i taget. Det enda som gjorts individuellt är 

transkriberingen av intervjuerna.  

Vi vill tacka de lärare som ställt upp och bidragit till det empiriska material, utan er hjälp hade 

studien varit ogenomförbar. Vi vill även tacka våra handledare Lars Kristén och Jan-Olof 

Johansson som varit ett stort stöd för oss under studiens process. Sist men inte minst vill vi 

tacka våra familjer som stått vid vår sida och stöttat oss hela vägen.  
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1. INLEDNING 

Fokus i denna studie kommer att ligga på skola som arena för fysisk aktivitet och elevers 

ökade fysiska inaktivitet, med stöd av forskning bland annat från Mikaelsson (2012) och 

Isberg (2009) om fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Trots att skolan är arena där alla 

elever kan nås med fysisk aktivitet ökar elevernas fysiska inaktivitet och stillasittande. I 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011, s. 9) finns även ett utskrivet strävansmål där 

skolans uppdrag är att sträva mot att erbjuda daglig fysisk aktivitet för sina elever, detta är 

dock svårt att mäta hur väl det uppfylls ute bland skolor då det endast är ett strävansmål.  

 

Raustorp (2000, s. 86) skriver att skolan är den arena där man kan nå alla barn och ungdomar, 

framförallt de som inte är fysiskt aktiva efter skoltid. Skolan ses inte bara som en viktig arena 

när det gäller lärande, utan också för dess möjligheter till att grundlägga goda vanor som 

bland annat innefattar daglig fysisk aktivitet (Bredberg, 2005, s. 7). Isberg (2009, s. 24) 

skriver att fysisk aktivitet i skolan kan uppstå som ett hinder då det läggs en tonvikt på 

aktiviteten i sig istället för själva lärandet. Skolan huvudsakliga uppdrag är lärandet och det 

uppstår då en problematik om fokus läggs på utövandet, vilket för vissa elever kan betyda att 

de får med sig negativa upplevelser av fysiskt aktivitet i form av inlärd hjälplöshet och 

utvecklandet av negativ självkänsla som bidrar till att eleven undviker att deltaga i en specifik 

aktivitet. Apitzsch skriver (2007, s. 7) att om aktiviteten uppfattas som tråkig, enformig eller 

att eleven bävar inför den så hoppar eleven över aktiviteten. Ett för skralt utbud av fysiska 

aktiviteter kan också utgöra ett hinder, elever vill testa på olika aktiviteter men det erbjuds 

inte. Utbudet och tillgängligheten av fysiska aktiviteter är av stor betydelse när det gäller att 

få barn och ungdomar fysiskt aktiva. 

 

Barn och ungdomar behöver vara fysiskt aktiva dagligen, därför är skolan en vardagsmiljö 

som kan göra avgörande insatser för att främja fysisk aktivitet och rörelseglädje och ge alla 

barn och ungdomar likvärdiga möjligheter till det (Nationellt centrum för främjande av god 

hälsa hos barn och ungdom, 2012-12-10). Engström (2004, s. 9) skriver att ämnet idrott och 

hälsa och dess schemalagda tid är ett hinder och inte räcker till ur en fysiologisk aspekt när 

det gäller att ge eleverna tillräcklig fysisk träning. Detta ställer då ännu högre krav på skolan 

och dess verksamhet när det gäller erbjudandet av fysisk aktivitet. Isberg (2009, s. 32) menar 

att det handlar om att skapa möjligheter för barn och ungdomar till att kunna vara regelbundet 
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fysiskt aktiva. Så som samhället ser ut idag så krävs ofta väldigt lite fysisk aktivitet i vår 

vardag. Utbyggda kommunikationsnät, arbete där människan inte rör på sig särskilt mycket 

och en fritid med alltmer stillasittande aktiviteter medför att individen aktivt bör motivera sig 

att vara fysiskt aktiv (Mikaelsson, 2012, s. 20). Apitzsch (2007, s. 7) menar dock att skolan 

kan vara ett hinder till att barn och ungdomar inte är fysiskt aktiva på fritiden, detta på grund 

av skoldagen har varit alltför krävande för att barn och ungdomar sedan ska välja att vara 

fysiskt aktiva på fritiden.         

 

Quennerstedt (2006, s. 171) skriver om vikten av förståelse hos elever för sambanden mellan 

en god kost, vila och kroppens välbefinnande. Detta motiveras främst utifrån ett fysiologiskt 

perspektiv där man menar att fysisk aktivitet är nyttigt för kroppen. De aktiviteter som bedrivs 

inom ramen för skolverksamheten ska stimulera eleverna till att införskaffa sig goda vanor, 

vilket i ett längre perspektiv ska leda till att bestående intresse för regelbunden fysisk 

aktivitet. Timporio, Salmon och Ball (2004, s. 23) skriver om att skolan som helhet är en 

effektiv arena för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Det räcker inte att 

endast läroplanen belyser fysiskt aktivitet, det blir mer effektivt att främja för fysisk aktivitet 

om även miljön inbjuder till att skapa möjligheter för rörelse. Även Sallis, Conway, 

Prochaska, McKenzie, Marshall och Brown (2001, s.620) skriver i sin studie att ungdomar är 

mer benägna att vara fysiskt aktiva om skolmiljön ger möjligheter och uppmuntrar till 

aktivitet samt när vuxna övervakar aktiviteterna. Skolans miljö kan vara en effektiv metod till 

att uppmuntra ungdomarna till fysiskt aktivitet om detta erbjuds, t.ex. att skolan ska förändra 

utomhusmiljön så att den lockar till rörelse.     

 

En slutrapport som (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 2) gjorts angående syftet att 

stärka skolans ansvar att erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet visar att skolor har 

svårt för att hitta möjligheter till att kunna erbjuda daglig fysisk aktivitet utöver ämnet Idrott 

och Hälsa, främst de senare åren i grundskolan och gymnasiet. Rektorn har en avgörande 

betydelse när det gäller att stödja det arbete som kan kopplas till skolutveckling och elevernas 

kunskapsutveckling. De positiva effekter som rapporten kom fram till var från de skolor som 

erbjöd daglig fysisk aktivitet där elever, lärare, rektorer och föräldrar upplevde att eleverna 

var gladare, lugnare klassrumsklimat, lättare att koncentrera sig, ett bättre socialt klimat samt 

att elevernas kunskapsutveckling påverkades positivt. Myndigheten för skolutveckling fick i 

uppdrag av regeringen att följa och stödja arbetet ute på skolor när det gäller daglig fysisk 

aktivitet och detta gjordes genom att dels lägga till det i läroplanen, men också genom att 
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skicka ut brev till samtliga kommuner där brevets syfte var att få tillbaka en beskrivning av 

hur kommunens skolor tog sig an uppdraget. Även ett stimulansbidrag infördes där skolor 

som arbetade med fysisk aktivitet och utomhuspedagogik kunde ansöka om bidrag (MFS, 

2005, s. 8). Myndigheten är nu nedlagd men strävansmålet finns kvar.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa de utvalda skolornas möjligheter och hinder till att erbjuda 

daglig fysisk aktivitet samt hur de motiverar fysiskt inaktiva elever till att vara fysiskt aktiva.    

 

- Vad inverkar på lärarnas arbete med att fysiskt aktivera de fysiskt inaktiva eleverna? 

- Hur arbetar lärarna för att motivera till fysisk aktivitet?   

1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Hälsa  

Begreppet hälsa har definierats av Världshälsoorganisationen (1986, s 1) där man beskriver 

hälsa som ett tillstånd av fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsobegreppet har 

utvidgats med tiden där man lagt till att begreppet skall finnas som en resurs i det vardagliga 

livet: 

”Health is… seen as resource for every day life, not the objective of living. Health is a 

positive concept emphazing social and personal resources, as well as physical capacities ”. 

(WHO 1986, s 1). 

1.2.2 Fysisk aktivitet 

Mikaelsson (2012, s. 10) definierar begreppet fysisk aktivitet som all form av kroppsrörelse 

som ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som i sin tur resulterar i att vi 

förbrukar mer energi.  

1.2.3 Fysisk inaktivitet 

En fysiskt inaktiv individ är en person som inte utför i stort sett några fysiska aktiviteter alls 

(Ekblom-Bak, Engström, Ekblom och Ekblom, 2011, s. 8). I en amerikansk studie 

(Westerståhl och Ronne-Engström, 2005, s. 3290) beskriver man gruppen inaktiva om 

individerna var aktiva högst 2,5 gånger per vecka vid majoriteten av de uppföljningar som 

gjordes i studien. En fysiskt aktiv individ i samma studie var en person som var aktiv minst 5 

gånger per vecka med en aktivitet som motsvarade en snabb promenad under 30 minuter. 
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1.2.4 Stillasittande 

Stillasittande ses som en oberoende riskfaktor och skall tas till hänsyn vid rekommendationer 

av fysisk aktivitet (Healy et. al, 2008, s. 369 ). I och med det måste vi ta hänsyn till två skilda 

beteenden. Fysisk aktivitet som en friskfaktor och stillasittande som en riskfaktor. Med det 

menas att rekommendationer inte endast ska gälla den fysiska aktiviteten utan också 

rekommendationer kring stillasittande (Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius, 2010, s. 587). 

Forskning från Van Der Ploegg (2012, s.494) visar att stillasittande som han definierar det 

som muskulär inaktivitet oberoende av fysisk aktivitet ökar risken för några av våra stora 

folksjukdomar bl.a. fetma, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Även han likt Ekblom-Bak (et al 

2010, s.587) påpekar att fysisk aktivitet och stillasittande ska ses som två skilda beteenden. 

Stillasittande har i tidigare fall används som en synonym till fysisk inaktivitet med 

otillräckliga nivåer av fysisk aktivitet men i de rekommendationer som väntas komma i 

framtiden om fysisk aktivitet bör undvikandet av stillasittande betonas (Van Der Ploegg 2012, 

s.494). 

1.2.5 Disposition 

I det första kapitlet kommer vi att presentera inledning, uppsatsens syfte och frågeställning 

och begreppsdefinition. Det andra kapitlet består av tidigare forskning. I den tidigare 

forskningen ger vi en djupare förståelse av den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. Här 

presenterar vi även våra fyra teman; Hälsa och Fysisk aktivitet, Fysisk inaktivitet och 

Stillasittande, Motivation till fysisk aktivitet och slutligen Skolan som arena för fysisk 

aktivitet. Kapitel två avslutas med en kortare summering av forskningsöversikten. Det tredje 

kapitlet tar upp de teoretiska utgångspunkterna med Deci och Ryan samt Vallerand och 

Ratelle som centralfigurer i studien. Det fjärde kapitlet går in på metod och tillvägagångssättet 

där vi har använt oss utav kvalitativ metod med subjektivt utvalda intervjupersoner. I kapitel 

fem presenteras resultat och analys i form av en meningskodning med hänvisningar till 

intervjuerna och där analyseras även empirin i förhållande till Deci och Ryan samt Vallerand 

och Ratelle teorier kring motivation till fysisk aktivitet. I kapitel sex kommer diskussioner 

kring resultat och metod att presenteras. Kapitel sju består av slutsatser och implikationer. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskning som bearbetas under kapitel två kommer att användas som grund för 

val av teorier. Forskningen som har använts i studien har valts utifrån det syfte och 

frågeställningar som är grundpelaren i studien. Tanken med den tidigare forskningen är att 

den ska ge oss en inblick i möjligheter och hinder av fysisk aktivitet skolan. Det fokus 

framförallt ligger på är elevers ökade fysiska inaktivitet och skolan som arena för fysisk 

aktivitet. 

2.1 Hälsa och Fysisk aktivitet 

Vad som kan ses som hälsa eller vad hälsa egentligen är något som är svårdefinierat 

(Mikalesson, 2012, s.41). Qunnerstedt (2006, s.41) pratar om hälsobegreppet som ett 

evighetsproblem där hon menar på att det aldrig går att hitta en definition som helt 

tillfredsställer. I och med det kan man säga innebörden av begreppet hälsa är mångfacetterat. 

Hälsa är inget givet utan något kulturellt eller diskursivt relaterat i vilken kontext begreppet 

används (Qunnerstedt, 2006, s.41 ). Hälsa ses som grundläggande rättighet och finns även 

med i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Eriksson, 2009, s.14). Quennerstedt 

(2006, s.42) skriver om att hälsobegreppet har historiskt dominerats av två olika patogena 

perspektiv på hälsa, det moraliskt normativa och det vetenskapligt normativa.  Det moraliskt 

normativa synsättet utmärks genom att samhällsnormen i form av ideal och beteendekoder 

som först och främst har en inverkan på vad ses som hälsa. Hälsa är utifrån detta 

förhållningssätt har en utopisk karaktär som visar på en idealisk bild, något ouppnåeligt 

samtidigt som det är strävansvärt.  I det moraliska normativa förhållningssätet finns ett nära 

samband i historien mellan tro och hälsa. När kristendomen dominerade ideologin så var en 

typisk människosyn att hälsa sågs som en moralisk egenskap i solidaritet med Guds vilja 

medan sjukdom var en synd (Quennerstedt, 2006, s.42). I senare tid har kristendomens 

inflytande om begreppet hälsa sakta men säkert ersatts med vetenskapens rationella tänkande. 

I det vetenskapligt normativa synsättet är det först och främst medicinvetenskapen som sätter 

sin prägel på vad som är hälsa. Det moraliskt normativa blir nu det förhållningssätt som är 

”sanningen” om hälsa. Ur det vetenskapliga normativa förhållningssättet kommer det 

biomedicinska synsättet som börjar sprida sig med utgångspunkt i dikotomier såsom frisk när 

maskinen fungerar och sjuk när maskinen inte fungerar. Alltså att hälsa är frånvaro från 

sjukdom. För att kunna uppnå en god hälsa är fysisk aktivitet en stor central del, speciellt när 

det gäller reducering av riskerna för övervikt, hjärt- och kärlssjukdomar och besvär från 

rörelseapparaten. Även den mentala hälsan kan påverkas av fysisk aktivitet (Hallal, Victora, 
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Azevedo och Wellset, 2006, s. 1020). Dagens hälsosyn betonar det friska och människans 

sociala liv istället för det sjuka. Hälsan beskrivs av WHO som något som angår hela 

människan och dennes hela livsituation. Definitionen har haft stor betydelse för hälsa och 

hälsobegreppet som även haft inflytande på holistiska hälsoteorier (Qunnerstedt, 2006, s.44). I 

Sverige (Nilsson, 2003, s. 18) har många projekt som ”hälsofrämjande skola” och 

”hälsoskola” startats upp där en helhetssyn på hälsa varit utgångspunkt. Fokus flyttades från 

att förebygga sjukdom och ohälsa till att istället främja hälsa. Ågren och Lundgren (2006, s. 

5) skriver att en god folkhälsa bland befolkningen är av stor betydelse för att vi ska kunna 

utöva andra rättigheter, men också av stor ekonomisk betydelse för landet. Därför ett det 

viktigt att betona arbete med att påverka och förbättra hälsan. Hur vår hälsa ser ut under 

uppväxttiden påverkar också hur den ser ut senare i livet vilket gör att barn och ungdomars 

hälsa och dess utveckling blir angeläget att titta på, det blir då naturligt att skolan spelar en 

stor roll för barn och ungdomars hälsa (Ågren och Lundgren, 2006, s, 5). 

För att uppnå god hälsa enligt DiGiacinto och Emily Jones (2013, s. 30) har den fysiska 

aktiviteten en viktig roll. Hälsoförespråkare menar att skolan en nyckel som bör användas till 

att förbättra hälsan då vi lever i en tid där fysisk aktivitet är mer och mer erkänt som relevant 

för vårt välbefinnande och skolan är en plats som åtminstone kan erbjuda vissa möjligheter till 

att vara fysiskt aktiv (DiGiacinto & Emily Jones, 2013, s. 30). Det är en viktig komponent när 

bl. a övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och besvär med rörelseapparaten ska reduceras. 

Fysiska aktiviteten har inte endast effekter på konditionen och muskelstyrkan, utan bidrar 

även till att den motoriska, kognitiva, emotionella och sociala delar av individen utvecklas 

(Malina, 1994, s.162). Det finns en mångfald och komplexitet kring faktorer som inverkar på 

den fysiska kapaciteten som i sin tur berör hälsan. Fysisk aktivitet är inte den enda faktorn 

som inverkar på hälsan även rökning, alkoholkonsumtion, genetik och stress m.m. är faktorer 

som på ett eller annat sätt har effekter på hälsan. Även sociala och miljömässiga faktorer 

kommer att inverka på vårt beteende som i ett längre perspektiv berör hälsan och vice versa 

(Blair, Cheng och Holder, 2001, s. 379).  

Många ungdomar är inte tillräckligt fysiskt aktiva enligt de rekommendationer som finns för 

att uppnå hälsoeffekter. (Sallis, 2000, s. 619). Det har tagits fram forskning som visar på att 

fysisk aktivitet har en positiv inverkan på ungdomar och vuxna när man pratar om att undvika 

åkommor såsom övervikt, hjärt-kärlsjukdomar m.m. (Ekelund et al., 2006, s.1; Strong et al. 

2005, s.732). Är aktivitetsgraderna höga redan i ung ålder kommer detta att att bidra till att 

möjligheterna utvidgas till att vara fysisk aktiv i vuxen ålder (Telaman, Yang, Viikari, 
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Välimäki, Wanne och Raitakari, 2005., s.267). Även de fysisk aktivitetsvanor man skapar i 

tidig ålder finns oftast kvar under ungdomsåren (Kristensen, Møller, Korsholm, Wedderkopp, 

Andersen och Froberg, 2006., s.171). Engström (2008) påvisar att det inte finns några 

samband mellan ungdomar i 15 års ålders omfattande fysisk aktivitet och deras fysiska 

aktivitet i medelåldern. Det Engström däremot såg var att det fanns ett samband mellan de 

idrottsliga erfarenheterna och senare motionsvanor. Viktiga förutsättningar för att ungdomar 

ska vara fysisk aktiva i vuxna år är att de kommer i kontakt med rätt form av fysisk aktivitet. 

Isberg (2009 s.27) menar på att detta i ett längre perspektiv kan leda till att motivationen höjs 

för att utövandet av fysisk aktivitet i senare livet. Har man glädje under utövandet av fysisk 

aktivitet så får man ett positiv gensvar i både den utförda aktiviteten och på motivationen för 

fysisk aktivitet (MacPhail, Gorely och Kirk, 2003., s.252). Ungdomar ska uppmuntras att 

delta i fysisk aktivitet men det ska anpassas efter deras ålder, ska vara stimulerande och 

erbjuda variation (U.S Departement of Health and Human Services, 2008, s.4). Utmaningen 

idag ligger i att unga ska fostras i en aktiv livsstil som bibehålls genom tonåren och i det 

vuxna livet (Armstrong, 2004., s.334).   

 

Rekommendationer finns kring när det gäller intensiteten och varaktigheten i själva utövandet 

av en fysisk aktivitet när det gäller barn och ungdomar i åldern 5-18 år. Det rekommenderas 

av Biddle, Sallis och Cavill (1998., s.7) att fysisk aktivitet ska hållas till minst 60 minuter per 

dag då denna rekommendation ger en förbättring för god hälsa för åldersgruppen. 

Intensitetsgraden står mellan måttlig intensitet och hög intensitet. Graden av intensitet beror 

på personens tidigare aktivitetsvanor och nuvarande fysiska status. För att den fysiska 

aktiviteten ska betecknas som hög intensitet ska aktiviteten få individen andfådd och svettig. 

För att aktiviteten ska betecknas som högintensiv ska den uppnå mer än sex Metabolic 

Equivalents (MET) som är ett verktyg för att uttrycka intensiteten i en fysisk aktivitet. När det 

gäller den måttliga intensiteten kring en fysisk aktivitet liknar man aktiviteten där man 

förväntas bli varm och lindrigt andfådd. Att t.ex. gå upp för en trappa krävs 3-6 METs, alltså 

3-6 gånger mer energi än vad kroppen gör av med i viloläge (Isberg, 2009., s.28). 

Aktivitetsrekommendationer kring fysisk aktivitet för skolbarn i åldern 7-18 år har tagits fram 

av en finsk expertgrupp. Dessa rekommendationer är minimimängd och gäller skolbarnens 

och ungdomars fysiska aktivitet. Heinonen (et al., 2008., s.16) skriver att alla 7-18 åringar 

borde röra sig mångsidigt och åldersanpassat minst 1 timme dagligen samt att undvika att sitta 

två timmar i sträck.  
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Ungdomars negativa aktivitetsvanor ökar med stigande ålder (Sallis, 2000, s. 1598), 

oregelbundna cykler av fysisk aktivitet (Armstrong & van Mechelen, 1998, s.69), och den 

försämrade varaktigheten av fysisk aktiviteten (Pate et al., 2002, s.303). Man måste alltså ge 

barn och ungdomar möjligheter att bli eller vara regelbundet fysiskt aktiva. På frågan hur kan 

en intervention ha en inverkan på ungdomars vilja att vara eller bli fysiskt aktiva, har skolan 

och ämnet idrott och hälsa här en viktig uppgift och är en lämplig intervention för att 

stimulera intresset kring regelbunden fysisk aktivitet (Isberg, 2009, s.32). Sollerhed och 

Ejlertsson (2006, s. 102) skriver i sin studie om ökad fysisk aktivitet i grundskolan och dess 

kortsiktiga samt långsiktiga fördelar hos barn. De menar att aktivitet i barndomen sätter 

positiva spår senare i vuxenlivet. Den forskning som finns om effekterna kring fysisk aktivitet 

har till större del gjorts på vuxna (Trost et al. 2002, s. 2000). Forskning har under senare år 

tagits fram som visar på effekterna av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar där 

hälsoeffekterna visar sig vara liknande. Att vara fysisk aktivt minskar risken till bl.a. övervikt 

och diabetes (Biddle, Gorely och Stensel, 2007, s. 680). Fysisk aktivitet ger barn och 

ungdomar kroppsliga förutsättningar för att anpassa nutida och framtida fysiska, psykiska och 

sociala behov (Malina, 1994, s. 766). 

2.2 Fysiskt inaktivitet och Stillasittande 

Fysisk inaktivitet bland befolkningen ses idag som ett av de största folkhälsoproblemen vi 

behöver bekämpa (Blair, 2009, s. 1). I bland annat länder som USA och Kanada har det gått 

så långt att rekommendationer för maximalt stillasittande införts för att försöka få barn och 

ungdomar till att röra på sig mer. Rekommendationerna gäller främst barn och ungdomar i 

åldern 12-17 år där rådet är att stillasittandet efter skoltid inte bör vara längre än två timmar 

per dag (American Academy of Pediatrics AAP, 2001, s.424; Canadien Society for Exercise 

Physiology, 2011, s.3). Även i Sverige har ämnet diskuterats där man påtalar att ett långvarigt 

stillasittande bör undvikas och detta även för de individider som uppfyller kraven för fysisk 

aktivitet (Mikaelsson, 2012, s. 19). En unik studie (Engström 2004, s. 2) påbörjades i Sverige 

år 2001 med anledning av den samhällsutveckling i västvärlden som medfört en minskad 

fysisk aktivitet, trots att det länge varit känt vilka positiva effekter fysisk aktivitet medför. Ett 

av syftena med studien var att kartlägga barn och ungdomars villkor för fysisk aktivitet både i 

skolan och under fritiden. Ämnet Idrott och Hälsa har fått sin obligatoriska tid alltmer 

reducerad. En ny förordning har dock tillkommit som betonar att grundskolan bör sträva efter 

att erbjuda elever daglig fysisk aktivitet (Engström, 2004, s. 3). Det står utskrivet i läroplanen 
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Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 9) under rubriken Skolans uppdrag att skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.    

Internationell forskning visar att det genomsnittliga barnet eller tonåringen tillbringar nästan 

tre timmar framför tv:n per dag. Då ska man komma ihåg att den här siffran som studien kom 

fram till, inte inkluderade tiden som barnet eller tonåringen spenderade med att spela tv-spel 

eller tittandes på film (American Academy of Pediatrics AAP, 2001, s.424).  En kanadensisk 

studie visar att endast 7 % av barn och ungdomar når upp till de kanadensiska riktlinjer som 

satts upp för fysisk aktivitet, istället spenderas i genomsnitt 6-8 timmar per dag stillasittande. I 

studien definieras stillasittande som ett beteende som kännetecknas av lite fysik rörelse och 

låg energiförbrukning där exempelvis sitta, titta på tv och spela tv-spel ingick. I samma studie 

definierar man fysik inaktivitet som andelen tid som inte används i fysisk aktivitet hos en 

förutbestämd intensitet t.ex. de som inte uppfyller kanadensiska riktlinjer för fysisk aktivitet 

Canadien Society for Exercise Physiology, 2011, s.4). Nigg och Courneya (1998, s. 215) visar 

i sin studie att den fysiska aktiviteten minskar ju högre upp i åldrarna man tittar och att det 

även finns en grupp som är helt fysiskt inaktiva.  

I en svensk studie (Villard, Rydén, Öhrvik och Ståhle, 2007, s. 326) betonas vikten av att 

redan i tidig ålder introducera en hälsosam livsstil som förbyggande effekt mot sjukdomar av 

olika slag. Dåliga kostvanor och en stillasittande livsstil ses som återkommande inslag när 

man tittar på barn och ungdomar idag, vilket understryker betydelsen av en tidig initiering av 

hälsofrämjande vanor. Daglig fysisk aktivitet är en av hörnstenarna i en hälsosam livsstil och 

barn som är fysiskt aktiva är oftare överviktiga, vilket i sin tur kan leda till sjukdomar. I den 

svenska studien (Villard et al., 2007, s. 330) utgick man från den nuvarande 

rekommendationen om fysisk aktivitet för barn i skolåldern som är 60 minuters måttlig till 

kraftig fysisk aktivitet dagligen. Endast 57 % av pojkarna och 46 % av flickorna nådde målet 

som rekommenderas. Urvalet som gjordes i studien var ett slumpmässigt sådant där 1369 

skolbarn i årkurs sex valdes ut i hela landet. I en större studie (Biddle et al., 2004, s. 684) som 

omfattade barn och ungdomar i Europa, Australien och Nordamerika visade det sig att minst 

50 % inte var tillräckligt fysiskt aktiva. En stor europeisk undersökning av cirka 1300 11-, 13- 

och 15-åringar i 25 länder gjord av WHO skriver Biddle (et al, 2004, s. 684) att man fann 

cirka 65 % av pojkarna och 47 % av flickorna deltog i någon form av kraftig motion två eller 

fler tillfällen per vecka. Kraftig motion definierades som minst jogging som gjorde att man 

blev andfådd och ”lite svettig”.  I en mindre studie gjord i Sverige (Dencker et al., 2006, s. 

252) följdes 248 barn i åldrarna 8-11 år, 140 pojkar och 108 flickor, där man tittade på nivån 
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av fysisk aktivitet. Den fysiska aktivititen mättes med hjälp av accelerometrar som är en typ 

av mätgivare som de deltagande barnen i studien fick ha på sig under fyra dagar. Resultatet 

visade att alla barn uppfyllde rekommendationerna för måttlig fysisk aktivitet i 60 minuter 

eller mer per dag. Den genomsnittliga dagliga aktiviteten var dock högre hos pojkar än hos 

flickor. I sina slutsatser diskuterar forskarna (Dencker et al., 2006, s. 257) kring om det 

kanske främst bör riktas fokus på att främja för fysiskt aktivitet bland äldre barn i första hand, 

även om det är en mindre studie gjord på ett ganska litet urval av barn och dessutom i en och 

samma stad. 

2.3 Motivation till fysisk aktivitet 

Det har skett drastiska förändringar under de senaste två generationerna när det gäller 

människans livsstil och vanor (Malina, 1996, s.1). Förändringen sägs ha berott på det utbud 

som ökat kring mediala aktiviteter såsom tv-tittande och datoranvändning men även att 

användingem av fysiska transportmedel minskar och detta beror mestadels på det utbyggda 

kommunikationsnätet och kortare transporter. (Biddle et al. 2007, s.679). Mikaelsson (2004, 

s.20) skriver i sin avhandling om dagens sociala kontext som kräver lite fysisk aktivitet. Han 

likt Biddle (et al. 2007) menar på att kommunikationsnätet är utbyggt, arbetslivet är mindre 

fysisk krävande och en fritid som domineras av stillasittande aktiviteter. Även Engström 

(2004, s.2) tillägger med att barn och ungdomars spontana fysiska aktivitet minskar.  Den 

vardagliga fysiska aktiviteten där man ska förbi se den schemalagda motionen såsom gå, 

cykla, hushållsarbete, lek mm svarar för den största andelen av en individs energiförbrukning. 

Dagens alltså bekväma vardags och arbetsliv har verkan på den fysiska aktiva nivån och 

hälsan (Mikaelsson, 2012, s. 19).  Engström (2004, s.3) visar på att ungdomar som inte är 

medlemmar i någon förening stöter på svårigheter med att nå det dagliga behovet av fysisk 

aktivitet och även att dessa ungdomar inte heller är aktiva på skolidrotten. Resultatet av detta 

blir att vi får en grupp som inte alls är aktiva. Isberg (2009, s. 42) menar att det är viktigt att 

motivera och stimulera unga människor till att regelbunden vara fysiskt aktiva. Isberg skriver 

vidare i sin avhandling att för att kunna motivera ungdomar till att vara fysiskt aktiva, 

oberoende av tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet, så krävs det;  

 ”En miljö där samtliga ungdomar kan nås, som det finns regelbunden tillgång till, och 

en plats där möjlighet finns att påverka ungdomar till att utöva fysisk aktivitet. 

 En person som har kompetens och möjlighet att förmedla vikten av fysisk aktivitet till 

ungdomar och skapa en förståelse för den fysiska aktivitetens inverkan på hälsan. 
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 Att det skapas möjligheter för dessa ungdomar att bli och/eller vara fysiskt aktiva 

såväl regelbundet som kontinuerligt.  

 Att det skapas upplevelser som motiverar ungdomar till att fortsätta med sina fysiska 

aktivitetsvanor i stigande ålder” (Isberg, 2009, s. 42). 

Motivare som betyder att röra på sig är det latinska ordet som ligger till grund för begreppet 

motivation. Begreppet är vanligt inom psykologin som används i det fall när människan vill 

uppnå ett mål (Mikaelsson, 2012, s. 20). Mikaelsson, (2012, s. 21) fortsätter att skriva i sin 

avhandling om inre och yttre motivation. Den inre motivationen som handlar om det egna 

engagemanget utan förväntningar om den yttre belöningen, alltså att vi utgår från inre faktorer 

hos individen som b.la. förväntningar, attityder och tilltro till den egna förmågan påverkar 

motivationen. Den yttre motivationen handlar om man som individ belönas för en handling, 

påverkas av en annan människa och drivkrafter som inte fanns där hos individen 

ursprungligen.   

Under ungdomsåren är det en mängd faktorer som har en effekt på den fysiska aktiviteten 

däribland psykiska, fysiska och sociala faktorer. Skolan representerar en viktig institution att 

främja fysisk aktivitet eftersom den når alla barn och ungdomar. Det har föreslagits att skolan 

ska spela en viktig roll i att motivera eleverna till en fysisk aktiv livsstil. Utvecklingen av 

motivation tar tid, därför är det viktig att undersöka motivationsfaktorer under en längre 

period för att bättre förstå hur olika variabler kan vara relaterade till barn och ungdomars 

fysiska aktivitetsmönster. (Jaakkola, Washington och Yli-Piipari, 2012, s.128).  

2.4 Skolan som en arena för fysisk aktivitet 

Problemet med fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar börjar inte vid starten av deras 

skoldag och slutar inte när de lämnar skolan för dagen. Däremot är skolan ansvarig för att 

dess elever ska utbildas med vetskap om fysisk aktivitet och få tillgång samt förutsättningar 

till att röra på sig. Det finns ett behov av att undersöka och förbättra förståelsen av den roll 

idrotten kan spela ur ett folkhälsoperspektiv, detta för att kunna säkerhetsställa hur man bäst 

kan använda sig utav idrottens insatser (Sollerhed och Ejlertsson, 2008, s. 103). Även i USA 

har det på senare tid, främst under 21:a århundradet, skett en alarmerande hälsoutveckling 

som oroat forskare i ämnet. Där skolan sedan en lång tid tillbaka spelat en central roll när det 

gäller tillhandahållandet av fysisk aktivitet till amerikanska barn och ungdomar. Tidigare var 

det ett naturligt inslag med daglig fysisk aktivitet under en skoldag då eleverna gick eller 

cyklade till och från skolan. Nu börjar dock denna tradition sakta men säkert att försvinna 
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vilket innebär att skolorna behöver förnya och utöka sin roll när det gäller att främja för fysisk 

aktivitet bland barn och ungdomar (Pate, Davis, Robinson, Stone, McKenzie och Young, 

2006, s. 1214). Under de senaste 20 åren har fetma och övervikt hos amerikanska barn och 

ungdomar skjutit i höjden. Den snabba utvecklingen när det gäller barnfetma tyder på att bör 

ske en omprövning av hur skolor tar sig an detta problem. Petersen, Brulin och Bergström 

(2003, s. 853) skriver att den ökande förekomsten av övervikt bland barn bör leda till att 

primära och sekundära förebyggande insatser bör införas för att motverka utvecklingen. I 

USA har ledande organisationer gått ut med rekommendationer för skolor där dem menar att 

skolorna bör ha daglig fysisk aktivitet och eleverna bör även kunna erbjudas möjligheter att 

kunna vara fysiskt aktiva både under och efter skoltid. Under det senaste årtiondet har flera 

organisationer rekommenderat att barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter 

varje dag. Pate (et al., 2006, s. 1215) menar att skolan kan bli det centrala element i vårt 

samhälle som säkerhetsställer att alla barn och ungdomar får tillräckligt med fysisk aktivitet 

för att kunna utveckla en sund livsstil. Lundin och Belfrage (2012, s. 821) menar att skolan 

har stora möjligheter till att arbeta för en god hälsa bland barn och ungdomar. Det är direkt 

hälsofrämjande att tillägna sig kunskap, vilket innebär att skolan sitter på en stor makt när det 

gäller utveckling av kunskaper och värden för att barn och ungdomar ska främjas i sin 

personliga utveckling och därmed möjliggöra att de skapar kompetenser för ett gott framtida 

liv.  

Pate (et al., 2006, s. 1220) menar att skolor har potential till att vara attraktiva miljöer för 

främjandet av ett positivt hälsobeteende eftersom eleverna tillbringar stora delar av sin tid i 

skolan. Även om skolor är under ett ständigt tryck när det gäller att arbeta för att alla elever 

ska klara av skolans olika ämnen, visar den senaste tidens drastiska ökning av förekomsten av 

fetma hos barn och ungdomar, att det finns ett behov av skolor systematiskt och effektivt 

arbetar för att förhindra utvecklingen av övervikt. Här är fysisk aktivitet en viktig faktor och 

skolan bör ta en ledande roll för att se till att barn och ungdomar får en tillräcklig mängd av 

fysisk aktivitet varje dag. För att detta ska vara möjligt krävs det också politiska initiativ som 

ger skolor de förutsättningar som krävs. Det är viktigt att betona att fysisk aktivitet inte endast 

är ett medel för förebyggande av fetma och övervikt, Strauss, Rodzilsky, Burack och Colin 

(2001, s.897) visar i sin studie på positiva effekter av fysisk aktivitet såsom att ungdomars 

själförtroende förbättras, man upplever att glädje och självförtroendet förbättras.     

Brewer (et al., 2009, s. 20) menar att ungdomars medverkan i regelbunden fysisk aktivitet 

fortsätter att sjunka och att mer än hälften av 5-17 åringarna inte får tillräckligt med fysisk 
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aktivitet under en dag. Allt fler möjligheter till att vara fysisk aktiv försvinner samtidigt som 

tekniken vi har runtomkring oss i vår vårdag uppmuntrar till att ett stillasittande beteende 

ökar. Om eleverna får tillgång till en spännande utemiljö kan skolgården fungera som en 

arena där möjligheter för alla elever ges för att vara fysiskt aktiv (Bremberg, 2004, s. 58). 

Dale, Corbin och Dales (2000, s. 246) studie visar att barn inte kompenserar för en 

stillasittande skoldag genom att vara fysiskt aktiva när det kommer hem. Resultatet från 

studien visar att det faktiskt är tvärtom, barn är mer sannolikt fysiskt aktiva efter en aktiv 

skoldag jämfört med en mer stillasittande dag i skolan. Att stillasittande aktiviteter ersätter 

fysisk aktivitet är något som bör tas allvarsamt med tanke på de konsekvenser ett fysiskt 

inaktivt liv kan få, både för den enskilda individen och samhället i övrigt. Trots att experter är 

överens kring det faktum att barn och ungdomar behöver vara fysiskt aktiva, är det farligt att 

bara anta att barn kommer hitta ett sätt själva för att vara fysisk aktiva efter en stillasittande 

skoldag. Det är viktigt att skolorna hittar sätt att öka den fysiska aktiviteten hos sina elever 

under en skoldag och även uppmuntra dem till ytterligare aktivitet utanför skolan. Genom att 

implementera fysisk aktivitet i barn och ungdomars dagliga rutiner läggs grunden för ett 

livslångt hälsofrämjande beteende (Brewer et al., 2009, s. 23). Om möjligheter till att vara 

fysiskt aktiv under en skoldag nekas, visar Dales studie (et al., 2000, s. 246) att barn inte 

frivilligt kommer att kompensera den uteblivna fysiska aktiviteten. Därför är det nödvändigt 

att ansträngningar görs för att ge barnen massor av chanser till att vara aktiva under hela 

dagen. Lärare i ämnet idrott och hälsa som har kunskapen och utbildningen bör vara aktiva 

och ledande i arbetet mot att öka elevernas delaktighet i fysisk aktivitet under en skoldag 

(Brewer et al., 2009, s. 23).  Nilsson (2003, s. 73) skriver i sin avhandling att om en skola har 

en bred utgångspunkt när det gäller hälsorelaterade aktiviteter, innebär det att hela skolan 

engagerar sig i hälsoarbetet. Ett sådant upplägg av hälsofrämjande arbete kan öka elevernas 

kunskaper, självkänsla och hälsobeteende. För att skolan ska kunna nå ut till sina elever 

handlar det om att skapa en arena där det finns kompetenta och utbildade vuxna individer som 

kan förmedla den kunskap som krävs (Isberg, 2009, s. 15).    

2.5 Summering av tidigare forskning 

Forskningen tar även upp skolornas möjligheter till att erbjuda daglig fysisk aktivitet till 

fysiskt inaktiva elever då skolan är en arena där samtliga barn och ungdomar kan nås. 

Grundskolan är den enda institution som är obligatorisk för barn och ungdomar vilket kan 

skapa möjligheter när det gäller att stimulera den fysiska aktiviteten. Skolan borde ha den 

rätta kunskapen och kompetensen för att erbjuda daglig fysisk aktiviteten. Det som kan vara 
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ett hinder i skolans arbete med erbjudandet av den dagliga fysiska aktiviteten är tidsbristen, 

alltså att det inte finns tillräckligt med tid åsidosatt. Tillgängligheten och materialet kan också 

utgöra ett hinder då eleverna inte erbjuds en variation av aktiviteter. Samhällets teknologiska 

utveckling har lett till att den sociala kontext vi lever i idag kräver lite fysisk aktivitet.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM   

I detta avsnitt kommer Deci och Ryans teori (2000, 2004, 2008) och Deci, Vallerand, Pelletier 

och Ryan (1991) om motivation att presenteras, de har valt att kalla teorin för Self-

determination theory samt Vallerand och Ratelles motivationsteori (2004) The Hierarchical 

Model for Intrinsic and Extrinsic Motivation. De centrala delar som kommer att användas ur 

Deci och Ryans Self-determination teori är motivationstyperna: inre-, yttre och amotivation 

och ur Vallerand och Ratelles hierarkiska modell om inre och yttre motivation är de olika 

nivåerna; globala, kontextuella och situationella centrala där motivationstyperna verkar. 

Teorierna är relevanta till de frågeställningar som står till grund för arbetet. Begreppen 

Amotivation, Extrinsic Motivation, Intrinsic Motivation är centrala i vår teoretiska 

referensram och varje begrepp innehåller olika nivåer som kommer att presenteras djupare 

under kommande avsnitt. Dessa har även en central roll när det empiriska materialet ska 

analyseras. Begreppen är valda utifrån användarbarheten i vårt analysarbete då de ger en 

djupare förståelse över hur skolor arbetar för att främja den fysiska aktiviteten hos sina elever. 

Hur begreppen kommer till användning och skapar förståelse i studien presenteras i kapitel 

fem. Citat och löpande text kommer att användas från det empiriska materialet där vi 

medvetet fokuserat våra frågor utifrån de kategorier som presenteras i kapitel två, Hälsa och 

Fysisk aktivitet, Fysisk inaktivitet och Stillasittande, Motivation och Skolan som en arena, 

kopplat till de teoretiska angreppspunkter vi valt. Dessa kategorier kommer sedan att 

användas som mall i analysen där Self-determination theory och The Hierarchical Model for 

Intrinsic and Extrinsic Motivation kopplas in. Self-determination theory är hämtad från Deci 

& Ryan (2000, 2004, 2008) och Deci, Vallerand, Pelletier och Ryan (1991). The Hierarchical 

Model for Intrinsic and Extrinsic Motivation är hämtad från Vallerand och Ratell (2004).  

3.1 Self-determination theory 

Att förstå varför vi gör saker har länge varit ett mål för forskare och psykologer att undersöka. 

Tidigt började man fokusera på i huvudsak två faktorer som hade inverkan på vårt beteende, 

grundläggande biologiska behov som handlade om vår överlevnad och yttre belöningar eller 

straff. Båda förklaringarna till vårt beteende hävdar att vi är motiverade av behov eller 

önskemål till att uppnå ett särskilt resultat. Senare började forskare och psykologer dock 

märka att människors, och även en del djurs, beteende var motiverat av ”någonting annat”. 

Detta ”andra” engagerade människorna och associerades med positiva känslor av intressen, 

glädje och tillfredsställelse (Sansone & Harackiewicz, 2000, s. 1).     
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Self-determination theory är en empiriskt baserad teori om människors motivation, utveckling 

och välbefinnande. Teorin fokuserar mer på olika typer av motivation, huvudsakligen inre 

motivation, yttre motivation och amotivation, än på bara mängden av motivation. Den tar 

också upp de sociala förhållandena som antingen ökar eller minskar dessa typer av motivation 

där autonomi, kompetens och samhörighet fungerar som bestämmandefaktorer (Deci & Ryan, 

2008, s. 182). Deci och Ryans Self-determination theory (2004, s. 27) handlar alltså om att 

definiera en individs agerande och de faktorer som har inverkan på agerandet. Teorin 

beskriver även hur omgivningen kan påverka en individs upplevda grad av motivation. De 

huvudsakliga grupperna som beskrivs ovan delas i sin tur in i ytterligare nivåer, dessa 

kommer att redogöras mer detaljerat längre ner i texten.  

I self determination teorin talar man om inre och yttre behov, motiv och belöningar. Vad är 

det då vi menar när vi pratar om begreppen inre och yttre motivation? (Ahl, 2004, s.47). 

Teorin handlar om motiven bakom en individs beteende Man utgår från inre, yttre och  

amotivation till en aktivitet.  

Inre motivation  

Den inre motivationen beskrivs i teorin i form av termer som en drivkraft och positiva känslor 

som en individ känner vid självvalda moment eller uppgifter, med andra ord så utförs en 

handling endast på grund av glädjen, intresset och upprymdheten som med kommer med 

uppgiften. Den inre motivationen baseras på individens självbestämmande där olika 

beteenden uppkommer som har kopplingar till upplevelsen av att man kan själv och klarar sig 

själv.  Den inre motivationen har inget att göra med yttre belöningar och straff. Individen 

måste känna att han/hon själv har kontroll över situationen han hon befinner sig i. En viss 

utmaning måste finnas där för att behovet ska tillfredställas maximalt (Ahl, 2004, s.47). När 

en individ är inre motiverad (intrinsic motivaded) utför personen aktiviteten för sin egen skull 

och menar på att det är den inre motivationen som vi ska sträva efter.  (Deci & Ryan, 2000, 

s.234). De elever som upplever inre motivation i skolan deltar i aktiviteter för det tycker att 

det är givande och att aktiviteten tillfredsställer dem. Ansträngningsnivån tillsammans med 

självförtroendet ökar. Den inre motivationen anses för den enskilda individen har stor 

betydelse då den har en positiv effekt på b.la. lärandet och hälsan. För mycket av den inre 

motivationen kan medföra att folk gör vad de vill istället för att anpassa sig till verksamheten 

(Ahl, 2004, s.48). 

 

Deci, et al. (1991, s.328) skriver om den inre motivationen kan ses utifrån tre olika nivåer:  
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 Inre motivation och prestation: Fokus på denna typ av motivation läggs på 

tillfredställningen som äger rum under processen som leder till resultatet. Det är alltså 

viljan till förbättring och inte resultat som är viktigt. 

 Inre motivation och stimulering: Denna typ av motivation har sitt syfte i att 

deltagandet ska ge tillfredställse och positiva upplevelser.  

 Inre motivation och kunskap: I denna form av motivation läggs fokus på individens 

intresse för aktiviteten p.g.a. att den tillfredsställer ny kunskap.  

 

Yttre motivation  

Vad är yttre motivation (extrinsic motivation)? Det är något som inte kommer från individen 

själv. Man blir försedd med bl.a. belöningar och straff av andra människor (Ahl, 2004, s. 47). 

Den yttre motivationen handlar om den bekräftelse som söks av individen och som kommer 

utifrån. När man pratar om den yttre motivationen nämns b.la. belöningar, bekräftelse utifrån 

och undvika situationer där aktiviteter inte klaras av, något som ger en negativ känsla. 

Handlingen är inget som påverkar motivationen utan individens känsla inför aktiviteten (Deci, 

et al. 1991, s.328 ).   

 

Deci et al. (1991, s.328) skriver om den yttre motivationen kan ses utifrån fyra olika nivåer: 

 Integrerad reglering: Aktiviteten som väljs av individen sker naturligt och resterande 

väljs bort då man vill lägga sitt fokus på en specifik aktivitet. 

 Identifierad reglering: Aktiviteten som genomförs görs p.g.a. belöningen som 

aktiviteten medför och inte av glädje. Isberg, (2004, s.33) skriver att beteendet 

uppkommer utifrån individens egna vilja, i want to do it.  

 Yttre reglering: Motivationen har sitt ursprung i belöningen som med kommer med 

aktiviteten. Isberg, (2004, s.33) skriver att individen känner sig tvingad till att utföra 

aktiviteten. 

 Introjicerad reglering: Den effekt som omgivningen har kring val om deltagande eller 

inte. Isberg, (2004, s. 33) skriver att individen utför aktiviteten för att slippa 

skuldkänslor och oro.  
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Amotivation  

Individer kan även vara omotiverade (amotivated) till en aktivitet. I detta fall saknas både inre 

och yttre motivation, individen ser inget värde i aktiviteten och därför undviker den (Isberg, 

2004, s.34). Tillfredställelsen i deltagandet och det egna bidraget till situationen finns inte. 

Aktiviteten kan väldigt enkelt ses som svårt och krävande och ge en känsla av inkompetens 

(Deci & Ryan, 2000, s.237).  

 

Deci & Ryan (2000, s.237) skriver om amotivationen kan ses utifrån fyra olika nivåer: 

 

 Individen kan uppleva amotivation när han/hon upplever en oförmåga och brist på 

kunnande i aktiviteten.    

 Individen kan uppleva amotivation då han/hon finner att tillvägagångssättet inte ger 

resultat. 

 Individen kan uppleva amotivation när aktiviteten är för krävande och ansträngande. 

 Individen kan uppleva amotivation när han/hon känner hjälplöshet och bristande 

kontroll i aktiviteten.   

 

 

The Self-determination theory (Isberg, 2004, s.34)   

Bestämmandefaktorer 

Autonomi beskrivs som självständighet, ett oberoende från andra i en individs bestämmande 

(Nationalencyklopedin, 2013). Vallerand (2004, s. 434) pratar om att ett mer ”autonomy-

supportive” förhållningsätt till en individ från en lärare eller tränare, leder till att individen ges 

en större självkontroll och därmed ökas känslan av självbestämmandet. Söderström (2006, s. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=self+determination+theory+deci+&+ryan+2002%E2%80%8F&source=images&cd=&cad=rja&docid=SopoQhvbKRkRCM&tbnid=y5aUPgw8WNkKTM:&ved=&url=http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003572.htm&ei=eUJpUeWzM4GxtAag2oHABQ&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNHeamDN1HwFS_3pFA4INYzveHikgA&ust=13659391945854
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179) skriver att elevers och lärares syn på elevers ansvar kan framträda på olika sätt. ”Elever 

tar ansvar utifrån egna förutsättningar. Elever är bekväma och vill göra så lite som möjligt 

men med största möjliga utdelning i form av bra betyg. Elever är rationella och satsar sin 

energi på det som lönar sig. Elever är luststyrda och vill egentligen bara göra det som är 

roligt. Elever är ansvarstagande men inte alltid på skolans villkor” (Söderström, 2008, s. 179). 

Ett ökat krav från skolan på att elever ska ta ett större eget ansvar kan leda till en ökad 

autonomi, som i sin tur leder till att känslan av självbestämmande ökar hos elever. Kravet är 

dock djupt förankrat i elevernas egen övertygelse om nyttan med kravet. 

Prestationsutvärderingar är vanliga i skolsystemet i form av betyg, muntlig återkoppling eller 

skriftliga bedömningar. Studier (Deci et al., 1991, s. 335) har visat att när utvärderingarna 

betonas eller görs framträdande medför det en underminering av den inre motivationen hos 

eleverna. Att styras av externa händelser tenderar att minska en persons känsla av 

självständighet och därmed minskar den inre motivationen. 

Kompetens är en annan bestämmandefaktor som har inverkan på motivationen. En negativ 

feedback kan upplevas som ett misslyckade för eleven vilket i sin tur minskar motivation 

genom att eleven upplever minskad kompetens. Deci (et al., 1991, 334) menar att sänkt 

upplevd kompetens innebär att individer känner sig ”amotivated”, alltså omotiverade och 

hjälplösa. Den feedback en elev får är alltså betydande för hur eleven sedan upplever sin egen 

kompetens, vilket i sin tur har en inverkan på hur pass motiverad eleven känner sig inför en 

uppgift eller inför att ta in en viss information. Positiv feedback har generellt visat sig (Deci et 

al., 1991, s. 333) höja den inre motivationen eftersom det har en positiv inverkan på den 

upplevda kompetensen, dock uppstår endast denna höjning av motivation när den positiva 

feedbacken återkopplas till ett stöd för ökad självständighet.             

Den tredje bestämmandefaktorn som har inverkan på en individs motivation är samhörigheten 

med andra och sökandet efter relationer med människor runt omkring sig, till exempel 

föräldrars engagemang och en acceptans bland sina kamrater. Att ha ett bra stöd från sin 

omgivning har en positiv inverkan och underlättar den inre motivationen (Deci et al., 1991, s. 

333).  

3.2 The Hierarchical Model for Intrinsic and Extrinsic Motivation  

Den hierarkiska modellen för intern och extern motivation är en utveckling av Self-

determination teorin. Teorimodellen handlar om inre-, yttre – och amotivation likt Self 

determination teorin, men Vallerand & Ratelle (2004) skriver att människors motivation är 
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hierarkisk och delar in den i tre olika nivåer; global, kontextuell och situationell (Isberg, 2009, 

s.34).  

Den hierarkiska modellen utgår från fem beståndsdelar. Den första handlar om motivationens 

tre centrala typer: inre-, yttre-, och amotivation. Dessa motivationstyper existerar inom olika 

nivåer: globala, kontextuella och situationella nivån vilket är den andra beståndsdelen. Den 

tredje beståndsdelen sätter fokus på hur motivationen fastställs. Den fjärde beståndelen 

fokuserar på relationen som finns mellan motivationen i de olika nivåerna. Den femte och 

sista beståndsdelen visar de olika sätt som motivationen kommer till uttryck (Vallerand & 

Ratelle, 2004, s.40). 

Som vi skrivit här ovan placeras inre-, yttre-, och amotivation i tre nivåer: globala, 

kontexuella och situationella nivån. Dessa nivåer är även den beståndsdel som studie kommer 

lägga sitt fokus på ur den hierarkiska modellen. 

Global nivå 

 Motivationen på den här nivån finner vi motivationstypen som en individ har när 

han/hon integrerar med sin omgivning och miljö. 

Kontextuell nivå 

 Motivationen på den här nivån finner vi motivationens olika typer som en person kan 

ha inom olika sociala kontexter såsom skolan, fritiden och jobbet. Inom den 

kontextuella nivån påverkas motivationen av sociala faktorer likt de andra två nivåerna 

men speciellt den här.  

Situationell nivå 

 Motivationen på den här nivån handlar om individens känslor, vad man känner inom 

sig för tillfället när man är mitt uppe i en aktivitet, omedelbara påverkansfaktorer. 

(Vallerand & Ratelle, 2004, s. 44).   

Trots den hierarkiska modellens uppdelningar kring motivationens olika nivåer finns det 

kopplingar och samband mellan nivåerna. Om en persons motivation förändras på den 

aktuella nivån påverkar detta närliggande nivåer, en förändring i global nivå påverkar den 

kontextuella motivationen som i sin tur påverkar den situationella nivån.  Nivåerna påverkar 

varandra även på så sätt att låg inre motivation inom den situationella nivån resulterar i låga 

nivåer av inre motivation på den kontextuella nivån. På så sätt medför detta att intresset för en 
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specifik aktivitet blir lågt.  De kan även skilja sig helt och hållet från varandra. En individ kan 

drivas av inre motivation i den situationella nivån då han/hon känner glädje av aktiviteten 

men att i den kontextuella nivån drivas av yttre motivation då aktiviteten ger någon form av 

yttre belöning (Vallerand & Ratelle, 2004, s. 56. 
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4. METOD 

I metodkapitlet kommer en beskrivning av urvalet av informanter att presenteras. Vidare 

kommer vi att beskriva intervjuguiden, tillvägagångssättet, dataanalysen och det etiskt 

förhållningssättet vi har haft. 

4.1 Inledning 

En kvalitativ metod kännetecknas av världen som undersökningspersonerna upplever den, 

vilket betyder att informanterna beskriver deras egna uppfattningar och upplevelser. Studiens 

empiriska material kommer från kvalitativa intervjuer. Vi som forskare utgår från 

informanternas åsikter och uppfattningar, vi ser världen med andras ögon (Bryman, 2011, s. 

362). En viktig del av studien är också att detaljerad beskrivning görs av den miljö som 

studeras, vilket ofta görs i kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 363). Hade vi gjort en 

kvantitativ studie hade vi fått mer övergripande svar. I vårt val av intervjumetod ges vi 

forskare en tillgång till informantens syn på världen, samtidigt som tillvägagångssättet 

rymmer ett stort mått av flexibilitet (Bryman, 2011, s. 367). 

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua sex verksamma grundskolelärare i ämnet Idrott och hälsa samt 

genomfört en pilotstudie. Samtliga informanter är verksamma i en kommun i södra Sverige. 

Grundskolorna i sig tillhör kommunens alla distrikt. Denna studie har haft ett icke-

sannolikhetsurval, ett målinriktat urval. Vi har handplockat intervjupersoner till 

undersökningen utifrån de forskningsfrågor som formulerats. Det målinriktade urvalets 

tillvägagångsätt är att välja ett urval som är lämpligast när forskare har en viss kännedom om 

antingen de individer som skall intervjuas eller de företeelser som ska undersökas. Medvetet 

väljs individer ut utifrån det faktum att just dessa troligen anses ge värdefulla data till 

undersökningen. Syftet med att välja intervjupersoner återspeglar både de utvalda 

människornas kvaliteter och relevans för undersökningen (Bryman, 2011, s. 392). Urvalet 

gjordes också utifrån forskning som säger att det bör vara lärare i ämnet Idrott och Hälsa som 

är ledande i arbetet med att öka elevernas delaktighet i fysisk aktivitet under en skoldag.  

4.3 Intervjuguide 

Det är flexibiliteten i intervjun och insamlingen av kvalitativ data som gör metoden attraktiv. 

Genom att använda sig utav semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista över specifika 

kategorier som ska beröras, intervjuguiden, men det ska fortfarande finnas en stor frihet och 

öppenhet för informanten i utformningen av sina svar. Frågornas utformning och inbördes 
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ordning handlar om grad av standardisering. Då vi ställer frågor i den ordning som är lämplig 

just för den informanten och har olika följdfrågorna beroende på vilken informant som 

intervjuas, kännetecknas vår studie av låg standardisering. En intervju med öppna frågor 

innebär att den har en låg grad av strukturering. Grad av strukturering handlar om vilket 

svarsutrymme informanten ges (Patel och Davidsson, 2011, s.76).  

Studiens syfte har varit en röd tråd för utformningen av intervjuguiden. Fyra huvudfrågor 

valdes ut med underfrågor, kopplat till varsin kategori. Huvudfrågorna var; 

 Hur skulle du beskriva begreppet motivation om det kopplas till fysisk aktivitet? 

 Vad gör er skola för att motivera fysiskt inaktiva elever till att vara fysiskt aktiva? 

 På vilket sätt bidrar dagens skola till en ökad fysisk inaktivitet och stillasittande bland 

barn och ungdomar? 

 Hur kan skolans miljö påverka fysiskt inaktiva elever till att vara mer fysiskt aktiva? 

Exempel på en underfråga är; Hur ser du på det faktum att allt fler barn och ungdomar är 

fysiskt inaktiva när det gäller skolans roll som en ansvarstagande institution? Under 

intervjuernas gång ställdes även följdfrågor som var kopplade till just den intervjun, det 

ställdes alltså olika följdfrågor till olika informanter. En följdfråga var; Skolan går in och 

köper diverse teknik till sina elever samtidigt som man klagar på att ungdomar är fysiskt 

inaktiva? Bidrar man inte till ännu mer fysisk inaktivitet? (Stukat, 2011, s. 48). En pilotstudie 

har genomförts för att säkerställa att intervjufrågorna fungerar som vi tänkt. Med hjälp av 

pilotstudien kunde vi åtgärda de frågor som var ett problem för oss då de gav alltför 

normativa svar. Respondenten som deltog i pilotstudien är jämförbar med den population som 

vi drar stickprovet ifrån (Bryman, 2011, s. 258).  

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att bestämma oss för ett ämne och definiera ett problem utifrån det ämnet. 

Sedan började vi förmulera ett syfte och passande frågeställningar utifrån ett vetenskapligt 

problem. Ett informationsbrev om deltagande i studien skickades ut till sju stycken 

verksamma lärare i ämnet Idrott och Hälsa i en kommun i södra Sverige. Efter svar från de 

tillfrågade lärarna togs ytterligare kontakt för att bestämma tid och plats. Vid 

intervjutillfällena fick lärarna själva välja tid och plats där samtliga förutom en valde 

arbetsplatsen. En av lärarna valde istället ett offentligt bibliotek i staden. Samtliga deltagare 

fick information om att deras identitet inte skulle avslöjas och att medverkan var frivillig. Vi 
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fick även ett tillstånd till att spela in intervjuerna med hjälp av bandspelare. Intervjuguiden 

följdes sedan i intervjun och beroende på de utsagor vi fick ställdes olika följdfrågor, 

ordningen av frågorna kunde också variera och vissa av frågorna ställdes inte då de redan 

hade berörts. Varje intervju varade ca 30 minuter. Informanternas utsagor transkriberades 

ordagrant.  

4.5 Dataanalys  

Den metod vi har använt oss utav i dataanalysen är meningskodning, för att sedan kunna 

utforma empirin i de utvalda kategorierna som valts ut. Meningskodning innebär att man dels 

gör en kodning av materialet, för att sedan dela in materialet i olika kategorier. Med kodning 

menas att ett eller flera nyckelord väljs ut från informanternas utsagor. Vid en kategorisering 

delas informanternas utsagor in i några centrala kategorier (Kvale & Brinkman, 2009, s. 217) 

Materialet lästes igenom ett flertal gånger för att på så sätt få en överblick av det och för att 

kunna identifiera nyckelorden. Kategoriseringen skedde här näst och hjälpte oss att ge struktur 

åt vårt material. Det som var mest relevant för vår uppsats plockades ut i form av citat för att 

sedan få ett nyckelord, tillslut formades en kategori som sammanvävde nyckelorden. Här 

nedan finns ett exempel av meningskodning av intervjuer, fullständig meningskodning av 

intervjuer finns i bilaga 3. 

Tabell 1   

Exempel av meningskodning av intervjuerna 

Empiri  Nyckelord Kategori  

Använda deras vardag för att motivera dem. (Lärare F) Individanpassa Elevfokus  

Så försöker vi ändå att engagera dem för att om dem själva sätter sig 

utanför, att dem inte vill vara med och så vidare så blir ju utanförskapet 

större än om dem är med och gör så gott dem kan. (Lärare B) 

Engagemang Elevfokus 

Att tillmötesgå var och ens behov att se lite gran vad de tycker om och 

lyssna på eleverna. (Lärare A) 

Förhållningssätt Elevfokus 

”… en av möjligheter finns att du själv som lärare tar reda på elevernas 

intressen skapar en grundrelationer med dem utifrån den här 

grundrelationen bygger på deras motivation…” (Lärare F) 

Stimulans Fysisk aktivitet  

… om vi säger att de haft lite mer grejer att göra exempelvis 

pingis/biljard även om man inte är jätte mycket aktiv så hade man blivit 

lite mer aktiv. (Lärare F) 

Tillgång till material  Fysisk aktivitet 

Där pratar man ofta om att orka hela skoldagar, om man rör på sig och 

man är ute och får frisk luft så orkar man betydligt mer. (Lärare D)

Välmående Inspiration 
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… erbjuda dem ett smörgåsbord, så att dem får massa aktiviteter så att 

dem kanske kan hitta en aktivitet dem tycker är roligt. Så att dem 

kanske kan vara aktiva i framtiden. (Lärare F) 

Långsiktighet Inspiration  

Alltså varför det är bra att röra på sig och sen så handlar det mycket om 

gemenskap att vi rör oss tillsammans och har en lustfylld stämning när 

vi gör det här. (Lärare B) 

Samhörighet Inspiration  

Som sagt ge en bredd av aktiviteter tycker jag är viktigt som lärare för 

att dom här fysiskt inaktiva ska hitta något som dom tycker det är roligt. 

(Lärare C) 

Bredd av aktiviteter Inspiration  

Jag tycker att vi har ett jättefint område här till spontanidrott, lekskogar, 

skolskogar, lekplatser och allt. Vi har alla förutsättningar till att det ska 

bli aktivitet. (Lärare A) 

Utemiljö Skolans möjligheter 

och hinder 

… men samtidigt måste man låta eleverna vara med och bestämma. 

(Lärare F) 

Autonomi Skolans möjligheter 

och hinder  

”Där har vi ju begränsade möjligheter på grund av att vi är lite utanför 

centrum om man säger så.” (Lärare C) 

Förutsättningar Skolans möjligheter 

och hinder 

”Så det skulle nog säga att skolan har nog inte påverkat det så 

jättemycket, däremot ska jag säga också att det har blivit lite mindre 

utav dem här praktiskt-estiska ämnena.” (Lärare B) 

Tidsbristen Skolans möjligheter 

och hinder 

 

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som innehåller fyra 

olika krav; 

 Informationskravet  

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Informanterna fick information om studiens syfte och metod vid första kontakten som togs. 

Vid intervjutillfället betonades att deras medverkan var frivillig och att de inte var tvungna att 

svara på frågor de inte ville. Vi fick ett muntligt godkännande från samtliga informanter till 

att den fick information vi fick kunde användas i studien. Informanternas namn, skola och ort 

finns inte med i studien för att information inte ska kunna spåras tillbaka till informanterna. 

Empirin kommer endast att användas för studiens syfte och kommer sedan att förstöras efter 

studiens avslut.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

Vi har valt att presentera resultatet där vi börjar med informanternas bakgrund, detta för att 

kunna ge läsarna en ökad förståelse om informanterna och informanternas utsagor med våra 

kategorier i fokus; Elevfokus, Fysisk aktivitet, Inspiration och Skolans möjligheter och 

hinder. Ur varje kategori har det plockats ut nyckelord som visas genom en underrubrik 

följande av ett citat från informanternas utasagor som ligger till grund för den efterföljande 

texten. Genomförandet av transkriberingen har skett ordagrant utifrån informanternas utsagor. 

Informanterna har citerats i talspråk för att på så sätt tydligare sammanbinda informanternas 

utsagor till kategorierna. Infomanternas utsagor kommer att analyseras tillsammans med Deci 

och Ryan samt Vallerand och Ratelles teori om motivation till fysisk aktivitet. Därefter 

presenteras en sammanfattning av resultatet.   

5.1 Beskrivning av informanterna 
 

- Lärare A, 50 år gammal och är verksam lärare i ämnet idrott och Hälsa. Lärare A har 

arbetat 25 år inom yrket. 

 

- Lärare B, 51 år gammal och är verksam lärare i ämnet idrott och hälsa samt biologi. 

Lärare B har arbetat 25 år i skolans värld, huvudsakligen på högstadiet. 

 

- Lärare C, 30 år gammal och är verksam lärare i ämnet idrott och hälsa, engelska och 

har hand om fotbollsklasser.  

 

-  Lärare D, 31 år gammal och är verksam lärare i ämnet idrott och hälsa samt So.  

 

- Lärare E, 36 år gammal och är verksam lärare i ämnet idrott och hälsa. Lärare E har 

jobbat i 8 år inom yrket.  

 

- Lärare F, 27 år gammal och är verksam lärare i ämnet idrott och hälsa. 

5.1.1 Elevfokus 

Genom att individanpassa 

”Använda deras vardag för att motivera dem.” (Lärare F) 

”Försöka att få med alla, att involvera alla oavsett förutsättningar, förkunskaper och så 

vidare.” (Lärare B) 

Lärare B pratar om vikten av deltagande i fysiska aktiviteter oavsett förutsättningar och 

förkunskaper samt att se till att det finns en rörelseglädje. Lärare B menar att på deras skola 
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arbetas det för att få alla elever aktiva genom att eleverna kan vara med så gott dem kan då 

inga krav på prestationer ställs. Den inre motivationen lyfts här fram i förhållande till 

prestationen där motivationen läggs på viljan att förbättras och inte själva resultatet. Lärare F 

uttrycker, att för att få med alla elever att deltaga på den fysiska aktiviteten jobbar han med att 

motivera sina elever genom att använda deras vardag i undervisningen. Ett exempel läraren 

ger på hur denne motiverar sina elever är vid temat dans, då han använder sig av mer moderna 

låtar som eleverna känner sig vid och känner sig bekväma med. Lärare F menar att det är 

viktigt att eleverna tycker det är roligt att vara fysiskt aktiv. Lärare D nämner också om att 

aktiviteten ska passa eleverna och vara något roligt för dem. Alla tre lärare pratar om en inre 

typ av motivation med fokus på stimulering där syftet är att elevernas deltagande ska ge 

tillfredsställelse och positiva upplevelser.  

Genom engagemang 

”Så försöker vi ändå att engagera dem för att om dem själva sätter sig utanför, att dem inte 

vill vara med och så vidare så blir ju utanförskapet större än om dem är med och gör så gott 

dem kan.” (Lärare B) 

”… att läraren säger något och så blir man nyfiken, lust att lära och sedan är det under tiden 

man gör någonting som man kan uppleva lustfylldheten.” (Lärare A) 

På Lärare B:s skola läggs ett stort engagemang på att få fysiskt inaktiva elever fysiskt aktiva. 

Det motiverar han genom att säga att utanförskapet från gruppen blir större om en elev väljer 

att inte vara med på den fysiska aktiviteten, än om eleven är med och gör sitt bästa. Här är det 

viktigt att skolan jobbar med att få till en bra gemenskap, bra stämning och bra 

undervisningsklimat för eleverna, detta stärker den sociala delen enligt Lärare B. All personal 

på skolan det vill säga lärare, vaktmästare, kurator och skolsköterska är positivt inställda till 

rörelse och hjälper gärna till för att få eleverna aktiva. Lärare A menar att det är viktigt med 

stöd och support till eleverna för att glädjen och lustfylldheten ska finnas under aktiviteten. 

Lärare F pratar liknande och säger denne skapar en relation med sina elever för att de ska 

känna sig trygga under en aktivitet. Att ha ett bra stöd från sin omgivning har en positiv 

inverkan och underlättar den inre motivationen. Att känna samhörighet med andra stärker 

individens motivation till att vara fysiskt aktiv. En sådan här typ av motivation kan förklaras 

genom den globala nivån där individen motiveras genom att integrera med sin omgivning och 

miljö.  
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Genom förhållningssättet 

”Att tillmötesgå var och ens behov att se lite gran vad de tycker om och lyssna på eleverna.” 

(Lärare A) 

”Man får ju också ses till att individanpassa undervisningen det som motivera en individ 

behöver inte motivera en annan, man går runt och pratar och lär känna eleverna.” (Lärare F) 

De förhållningssätt som lyser igenom i Lärare A och Lärares F:s synsätt när det gäller att 

motivera elever till att vara fysiskt aktiva, är att båda lärarna försöker individanpassa 

undervisningen. Lärare F pratar om att det som motiverar en elev, behöver inte motivera en 

annan utan det handlar om att lära känna eleverna. Eleverna motiveras genom en yttre 

reglering där motivationen har sitt ursprung i belöningen som kommer med aktiviteten. Lärare 

F ger ett exempel på hur ”fotbollsgrabbarna” kan motiveras i temat dans genom att läraren 

förklarar hur dansens koordination, takt och rytm gynnar deras fotbollsspelande. Lärare E:s 

förhållningssätt handlar mycket om att eleverna ska se samband mellan olika aktiviteter. För 

Lärare C som också förklarar sitt förhållningssätt är det istället viktigast att jobba med 

processen och inte resultatet.  

5.1.2 Fysisk aktivitet 

Genom stimulans 

”… en av möjligheter finns att du själv som lärare tar reda på elevernas intressen skapar en 

grundrelationer med dem utifrån den här grundrelationen bygger på deras motivation…” 

(Lärare F) 

”… tror jag då att de vill ha ett betyg, vilket betyg än dem nu vill ha a,b,c,d,e.” (Lärare D) 

När det gäller möjligheter till att utöka den fysiska aktiviteten i skolan pratar Lärare A om det 

vore önskvärt med en timmes fysiskt aktivitet för eleverna varje dag och där samtliga lärare 

på skolan involveras i arbetet. På så vis skulle också möjligheterna för att motivera fysiskt 

inaktiva elever bli fler, har läraren mer tid till sitt förfogande kan än mer tid ägnas åt de 

fysiskt inaktiva eleverna samtidigt som fler på skolan involveras i arbetet. Lärare F ser att en 

möjlighet till att motivera eleverna till att vara fysiskt aktiva är att skapa en grundrelation för 
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att hitta deras intressen och på så vis öka motivationen. Genom detta sätt att arbeta på så vill 

läraren hitta en drivkraft och positiva känslor hos eleven som bygger bland annat på intresse, 

glädje och upprymdhet.  

Lärare C och D menar att även betyget kan användas som en möjlighet för motivation då det 

stimulerar många elever. Lärare C och Lärare D tar här stöd av en yttre motivation för fysisk 

aktivitet med hjälp av betygsystemet. Lärare D nämner däremot ett tidigare projekt på en 

annan skola som Lärare D jobbat på där det infördes 20-30 minuters fysisk aktivitet varje dag 

i skolan. Detta var ingenting som var betygsatt, utan syftet var att skolan ville erbjuda sina 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. 

Genom tillgång till material 

”… om vi säger att de haft lite mer grejer att göra exempelvis pingis/biljard även om man 

inte är jätte mycket aktiv så hade man blivit lite mer aktiv.” (Lärare F) 

”Just på vår skola är det ju är det väldigt tråkigt för vi har inga inne aktiviter som inte 

handlar om att sitta still…” (Lärare D) 

Lärare F och Lärare D nämner båda att tillgången till material påverkar den fysiska aktiviteten 

bland eleverna. Lärare D utrycker att de inne aktiviteter som finns tillgängliga för eleverna 

leder till ett stillasittande. Bristen på uppehållsrum och diverse andra aktiviteter bidrar till att 

eleverna sitter i korridorerna med sina telefoner och Ipads vilket ökar stillasittandet. Lärare D 

menar att om det hade funnits fler aktiva alternativ inomhus så hade det säkert valts och 

problematiken syns främst bland de äldre eleverna. De yngre eleverna har regler om att det 

ska vara ute på rasterna. Lärare B och Lärare E lyfter fram vikten av innehavandet av material 

för att eleverna ska stimuleras till att aktivera sig. På både Lärare D och Lärare F:s skola 

saknas en introjicerad reglering, det vill säga att inre omgivningen inte ger eleverna ett val att 

deltaga i någon fysisk aktivitet.        

5.1.3 Inspiration 

Genom välmående 

”Där pratar man ofta om att orka hela skoldagar, om man rör på sig och man är ute och får 

frisk luft så orkar man betydligt mer.” (Lärare D) 

”För mig handlar det om rörelseglädje skulle jag nog kunna säga, att det är det som de 

handlar om. Alltså glädjen av att röra på sig.” (Lärare B)  
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Välmående bland eleverna är något som betonas av både Lärare D och Lärare B. Lärare D 

lyfter fram den fysiska aktivitetens betydelse för välmående, att om en individ rör på sig och 

är ute så orkar man betydligt mer. Att vara fysiskt aktiv blir då viktigt för eleverna för att orka 

hela skoldagar, Lärare D jobbar mycket med att förklara vikten av fysisk aktivitet och hur den 

inverkar på individen. Lärare D medger dock att det är svårt att nå alla elever när det gäller 

förståelsen, motivationen för dessa elever är istället betyget. Elever som motiveras av betyget 

kan förklaras genom identifierad reglering där en aktivitet genomförs på grund av en belöning 

som aktiviteten medför. För Lärare A, Lärare B och Lärare F handlar det mycket om att 

eleverna ska känna en glädje när de rör på sig tillsammans. Den kontextuella nivån av 

motivation handlar om att finna en motivation till fysisk aktivitet med hjälp av den sociala 

omgivningen som till exempel i skolan.    

Genom långsiktighet 

”… erbjuda dem ett smörgåsbord, så att dem får massa aktiviteter så att dem kanske kan hitta 

en aktivitet dem tycker är roligt. Så att dem kanske kan vara aktiva i framtiden.” (Lärare F) 

”de flesta jobbar med att eleverna ska hitta något som dem tycker om och vill fortsätta göra” 

(Lärare D) 

För Lärare C, Lärare E och Lärare F handlar fysisk aktivitet inte bara om något elever gör för 

stunden. Alla tre lärare tycker det är viktigt att eleverna ska röra på sig även på fritiden och i 

framtiden. För att nå detta arbetar Lärare F med att försöka erbjuda sina elever en bredd av 

aktiviteter, att få dem intresserade och motiverade för någon form av fysisk aktivitet för att 

det i längden förhoppningsvis ska leda till att dem själva söker sig till den. Även Lärare D 

pratar om att för att inspirera eleverna till att vara fysiskt aktiva, så har Lärare D sett att de 

flesta lärarna jobbar med att hitta något som varje individ tycker är intressant och vill fortsätta 

med. Det här sättet att motivera för fysisk aktivitet handlar om att individen ska hitta en inre 

motivation där fokus läggs på individens intresse för aktiviteten. Denna form av inre 

motivation präglas av att den fysiska aktiviteten kan ge individen ny kunskap, för att nå ny 

kunskap kan det alltså behövas erbjudas en bredd av aktiviteter i skolan precis som lärarna 

nämner.   

Genom samhörighet 

”Alltså varför det är bra att röra på sig och sen så handlar det mycket om gemenskap att vi 

rör oss tillsammans och har en lustfylld stämning när vi gör det här.” (Lärare B) 
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”Vi har ju många olika kulturer och religioner här men jag har aldrig sett det som något 

omöjligt att göra saker” (Lärare A) 

För att fysisk aktivitet ska vara en positiv upplevelse för alla elever pratar Lärare B om att det 

är viktigt att det är en lustfylld stämning när aktiviteten utförs. För Lärare B och Lärare F är 

det viktigt att eleverna är snälla mot varandra och de ”peppar” varandra. För Lärare A är det 

viktigt att hitta bra aktiviteter där alla kan vara med, det är viktigt att ingen exkluderas utan 

alla ska inkluderas. För att nå detta, nämner Lärare A att det ska finnas en nolltolerans mot 

våld, fula ord, kränkningar och att alla ska känns sig trygga. Att känna en positiv samhörighet 

med andra kan påverka en individs inre motivation när det gäller att motivera sig för att vara 

fysiskt aktiv.  

Genom bredd av aktiviteter 

”Som sagt ge en bredd av aktiviteter tycker jag är viktigt som lärare för att dem här fysiskt 

inaktiva ska hitta något som dem tycker det är roligt.” (Lärare C) 

”… skolidrottsföreningen är ett sätt att nå alla, att vända den till andra än bara 

tävlingsidrotterna utan man försöker ha en bredd på det också” (Lärare D) 

Samtliga sex lärare pratar om att det är viktigt med att erbjuda en bredd av aktiviteter för de 

elever som är fysiskt inaktiva för att de ska hitta något som de tycker är roligt. Som ett 

argument till detta lyfts det bland annat fram att en bredd i sina aktiviteter är ett sätt att nå alla 

elever. Samtliga lärare ser att en variation av aktiviteter ökar möjligheterna till att motivera 

fysiskt inaktiva elever till att vara fysiskt aktiva.  

5.1.4 Skolans möjligheter och hinder 

Genom utemiljö 

”Jag tycker att vi har ett jättefint område här till spontanidrott, lekskogar, skolskogar, 

lekplatser och allt. Vi har alla förutsättningar till att det ska bli aktivitet.” (Lärare A) 

”Alltså det är ju om man gått på den här skolgården är det ganska tråkigt det finns inte 

mycket grejer… det ser ut som att ingen rört den på 30-40 år.” (Lärare E) 

Lärare A pratar om betydelsen av skolans miljö och Lärare A anser att dennes skolor har 

väldigt fina förutsättningar när det gäller att fysiskt aktiv utomhus. Det här blir då en form av 

integrerad reglering av en yttre motivation där aktiviteten väljs naturligt av individen och 
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resterande väljs bort. Den här typen av yttre motivation innehåller en stor del av 

självbestämmande. En kontrast till Lärare A:s skola är Lärare E:s skola där denne beskriver 

sin skolas miljö och dess förutsättningar som begränsade för att motivera fysiskt inaktiva 

elever till att vara fysiskt aktiva. Lärare E pratar även om att ifall skolan hade haft större 

valmöjligheter så tror Lärare E att fler elever hade varit fysiskt aktiva. Lärare E menar att det 

inte finns några hinder för någon av skolans lärare att röra sig utanför det traditionella 

klassrummet. Lärare E har fått kommentarer från kollegor att de tycker att det är lyxigt att 

Lärare E kan vara utomhus och bedriva undervisning, men detta är något som Lärare E menar 

att alla kan göra. Lärare C pratar också om utomhuspedagogik skulle kunna vara ett sätt att 

öka den fysiska aktiviteten, men Lärare C säger att det inte finns några direktiv från ledningen 

att det bör bedrivas utomhuspedagogik. Det är alltså upp till varje enskild lärare hur 

undervisningen skall bedrivas. 

Genom autonomi 

”… men samtidigt måste man låta eleverna vara med och bestämma.” (Lärare F) 

”lyssna på eleverna, vad gillar dem och rätt aktiviter för rätt åldrar.” (Lärare A)  

Lärare F tror att utemiljön kan ha en inverkan på att få fysiskt inaktiva elever mer fysiskt 

aktiva. Samtidigt så vill Lärare F att eleverna själva ska få vara med och bestämma om vilka 

aktiviteter som de vill utföra, annars är det lätt att intresset för fysisk aktivitet bland eleverna 

försvinner. Även Lärare A betonar att det är viktigt att som lärare lyssna på eleverna och vad 

dem vill göra. Genom detta pedagogiska synsätt jobbar Lärare F och Lärare A för att öka den 

fysiska aktiviteten hos sina elever. Genom autonomin får eleverna vara med och bestämma 

vilket leder till att eleven uttrycker positiva känslor under aktiviteten och kan då samtidigt få 

en omedelbar positiv påverkansfaktor. På Lärare C och Lärare E:s skola har eleverna 

möjlighet att välja till elevens val där de har möjlighet att vara fysiskt aktiva. 

Genom förutsättningar 

”Där har vi ju begränsade möjligheter på grund av att vi är lite utanför centrum om man 

säger så.” (Lärare C) 

”Det satsas rätt mycket, vi har möjlighet att få saker och material vi behöver och så vidare” 

(Lärare B) 
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Enligt Lärare B och Lärare C har skolans miljö stora möjligheter att kunna påverka fysiskt 

inaktiva elever till att vara fysiskt aktiva. Lärare C pratar om begränsade möjligheter på sina 

skolor. Lärare C pratar om begränsade förutsättningar i form av en resursfråga, i och med att 

Lärare C skola ligger utanför stadens centrum. På Lärare C skola saknas den effekt som 

omgivningen kan ge på valet av deltagande eller inte. Lärare B däremot ser inga hinder alls 

när det gäller att erbjuda eleverna fysisk aktivitet, skolan jobbar mycket med att använda sig 

utav olika lokaliteter i närmiljön. Lärare B:s skola har också relativt goda ekonomiska 

resurser då det satsas mycket på den fysiska aktiviteten. Med hjälp av de yttre 

förutsättningarna har Lärare B:s skola möjligheter att stimulera eleverna till att vara fysiskt 

aktiva. Skolan har förutsättningar för att ge eleverna tillfredsställse och positiva upplevelser 

kring deltagandet i fysiska aktiviteter.     

Genom tidsbristen 

”Så det skulle nog säga att skolan har nog inte påverkat det så jättemycket, däremot ska jag 

säga också att det har blivit lite mindre utav dem här praktiskt-estiska ämnena.” (Lärare B) 

”Man har inte den tiden man önskar…” (Lärare C)  

Lärare B och Lärare C pratar om att det finns ett hinder när det gäller fysisk aktivitet och 

erbjudandet av det till eleverna på grund på tidsbristen. Lärare B lyfter fram att det har blivit 

mindre tid på schemat för de praktiskt-estiska ämnena. Även Lärare C påpekar att det vore 

önskvärt med mer schemalagd fysisk aktivitet för att få bort den fysiska inaktiviteten och 

stillasittande på skolan. I och med tidsbristen för fysisk aktivitet, försvinner skolans 

möjligheter till att fungera som en yttre motivationskälla för eleverna. Lärare F lyfter också 

fram tiden som ett problem där Lärare F menar att den inte är tillräcklig på grund av allt 

papperarbete som måste göras. 
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer det att diskuteras kring studiens resultat, metodval och som avslutning 

redovisar vi våra slutsatser som vi kommit fram till.  

6.1 Resultatdiskussion 

Det finns en röd tråd i informanternas utsagor när det gäller arbetet med att motivera fysiskt 

inaktiva elever till att vara fysiskt aktiva. Den röda tråden handlar om att informanterna 

individanpassar undervisningen för att hitta något som ska passa varje enskild elev och dess 

behov. En inre motivation som inriktar sig på stimulering där motivationen ska bygga upp ett 

deltagande som ger eleverna positiva upplevelser och tillfredsställelse (Deci et al., 1991, s. 

328). Informanterna uttrycker även vikten av att eleverna ska tycka det är roligt att röra på sig. 

MacPhail (et al., 2003, s. 252) menar att glädjen under en fysisk aktivitet är betydande för att 

den utövande ska få ett positivt gensvar både i den utförda aktivitet och för motivationen till 

att vara fysiskt aktiv. Den feedback eleven får är betydande för att eleven ska känna en 

upplevd kompetens och på så vis är det en större möjlighet att eleven känner sig motiverad 

inför eller under en fysisk aktivitet (Deci et al., 1991, s. 333). U.S Department of Health and 

Human Services (2008, s. 4) skriver att uppmuntran till deltagandet i en fysisk aktivitet är 

viktigt. Dock finns det en informant som inte ser att dennes skola som helhet gör något 

speciellt för att motivera de fysiskt inaktiva eleverna, det ansvaret ligger istället på enskilda 

lärare. Dessa elever saknar både en yttre och inre motivation till fysisk aktivitet (Deci & 

Ryan, 2000, s. 237). Vi kan här se alla informanter nämner individualisering i sin 

undervisning och att eleverna ska känna någon form av rörelseglädje vilket vi ser som en bra 

utgångspunkt när det gäller att motivera för fysisk aktivitet. Samtidigt så är det viktigt att 

betona att det inte alltid är lika lätt i praktiken att individanpassa undervisningen efter 25 

elever varje lektion. Vi kan också se en svårighet i lärares arbete kring erbjudandet av fysisk 

aktivitet utöver ämnet Idrott och Hälsa om det inte finns ett stöd från skolledningen där tid 

och planering möjliggörs för daglig fysisk aktivitet. Här har rektorn en avgörande betydelse 

när det gäller att stödja det arbete som kan kopplas till skolutveckling och elevernas 

kunskapsutveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 2).   

 

Det framkommer att det finns hinder med att erbjuda daglig fysisk aktivitet då skolor saknar 

material för att stimulera för fysisk aktivitet. Apitzsch skriver (2007, s. 7) att om en aktivitet 

uppfattas som tråkig, enformig eller att eleven känner någon form av ångest inför att deltaga 

så hoppar eleven över aktiviteten. Ett för skralt utbud av fysiska aktiviteter kan också utgöra 
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ett hinder, elever vill testa på olika aktiviteter men det erbjuds inte. Utbudet och 

tillgängligheten av fysiska aktiviteter är av stor betydelse när det gäller att få barn och 

ungdomar fysiskt aktiva. Det ska också sägas att möjligheter diskuteras där det uttrycks att det 

inte finns några hinder till att skolan som helhet rör sig utanför dem traditionella klassrummen 

och utnyttjar skolans närmiljö för att skapa möjligheter till daglig fysisk aktivitet. Sallis, 

Conway, Prochaska, McKenzie, Marshall och Brown (2001, s.620) att ungdomar är mer 

benägna att vara fysiskt aktiva om skolmiljön inbjuder till aktivitet och om vuxna övervakar 

aktiviteterna. Skolans miljö kan vara en effektiv metod till att uppmuntra ungdomarna till 

fysiskt aktivitet om detta erbjuds, t.ex. att skolan förändrar utomhusmiljön så att den lockar 

till rörelse. Om eleven kan integrera med sin omgivning och miljö kan också en yttre 

motivation uppstå till att eleven vill vara fysiskt aktiv (Vallerand & Ratelle, 2004, s. 44). 

 

Vidare pratas det om tidsbristen för erbjudandet av daglig fysisk aktivitet, där önskemål kring 

en timmes fysisk aktivitet varje dag i skolan uttrycks. Mycket av den forskning (Villard et al., 

2007, s. 330) som har gjorts kring rekommendationer av fysisk aktivitet säger också att barn i 

skolåldern bör vara fysiskt aktiva 60 minuter dagligen. Det behöver inte betyda att det handlar 

om en undervisning som betygsätts eller att den nödvändigtvis ingår i ämnet Idrott och hälsa. 

Dessa 60 minuter skulle kunna delas av hela skolan under en dag. På så vis behöver inte ett 

ämne ”förlora” undervisningstid som många lärare gärna inte vill, det skulle kunna vara en 

kortare promenad eller att aktiviteten är en del av undervisningen.  

 

En anledning till att en del barn och ungdomar inte är fysiskt aktiva ses vara de sociala 

medierna som en av orsakerna till inaktivitet och stillasittande bland barn och ungdomar. 

Forskning visar (Biddle et al., 2007, s. 679) att vi har blivit allt mer stillasittande och att det 

beror på det ökade utbudet av mediala aktiviteter, minskade användningen av fysiska 

transportmedel och det utbyggda kommunikationsnätet. Mikaelsson (2012, s. 20) skriver att 

så som samhället ser ut idag så krävs ofta väldigt lite fysisk aktivitet i vår vardag. Även han 

pratar om att utbyggda kommunikationsnät, arbete där människan inte rör på sig särskilt 

mycket och en fritid med alltmer stillasittande aktiviteter medför att individen aktivt bör 

motivera sig att vara fysiskt aktiv. 

 

Är barn och ungdomar fysiskt inaktiva på fritiden bör skolan ta ett större ansvar till att 

aktivera eleverna till att vara fysiskt aktiva uttrycks, samtidigt som det sägs att det är önskvärt 

att även föräldrar tar sitt ansvar. Tidigare var fysisk aktivitet ett naturligt inslag under en 
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skoldag då till exempel eleverna gick eller cyklade till och från skolan. Detta börjar sakta men 

säkert försvinna vilket medför att skolorna bör utöka sin roll när det gäller att främja barn och 

ungdomars fysiska aktivitet (Pate et al., 2006 s. 1214). Skolan är en arena där alla elever kan 

nås, vilket betonar dess samhällsroll än mer utifrån ett folkhälsoperspektiv. Om skolan ska 

kunna vara ledande i arbetet att dagligen fysiskt aktivera barn och ungdomar krävs politiska 

initiativ som möjliggör detta. Det kan vara allt från läroplaner till de ekonomiska resurser som 

skolor ges. Brewer (et al., 2009, s. 23) menar att genom en implementering av fysisk aktivitet 

i barn och ungdomars dagliga rutiner läggs grunden för ett livslångt hälsofrämjande beteende. 

Samtidigt som skolan har ett stort ansvar, är det viktigt att komma ihåg att även elev själv och 

deras vårdnadshavare ett personligt ansvar för hur fritiden disponeras men förutsättningar och 

kompetensen måste ändå finnas i skolan. Det är viktigt att skolor hittar sätt att öka den fysiska 

aktiviteten hos sina elever under en skoldag och även uppmuntra dem till ytterligare aktivitet 

utanför skolan (Dale et al., 2000, s. 246).      

 

För att inspirera sina elever behöver lärares arbetssätt handla om att erbjuda en bredd av 

aktiviteter för att varje individ ska kunna hitta något de tycker är roligt och i längden 

förhoppningsvis vilja fortsätta vara fysisk aktiv. Isberg (2009, s. 27) och U.S Department of 

Health and Human Services (2008, s. 4) skriver att en viktig förutsättning för att få barn och 

ungdomar fysiskt aktiva är att de kommer i kontakt med rätt form av fysiskt aktivitet. Här kan 

det vara en fördel med en läroplan där relativt fria tolkningar kan göras utav läraren, även om 

det finns ett centralt innehåll, då det ökar utrymmet för valet av fysisk aktivitet. Den fysiska 

aktiviteten kan då anpassas efter den grupp som undervisas.  

 

Gruppsammanhållningen är även den viktig då den kan användas som ett redskap för att 

motivera till fysiskt aktivitet där glädjen och lustfylldheten står i centrum. Blair (et al., 2001, 

s. 379) skriver om att sociala och miljömässiga faktorer har en inverkan på vårt fysiskt aktiva 

beteende vilket i ett längre perspektiv berör hälsan. En viktig aspekt som också kommer fram 

är vikten av positiv feedback till och mellan eleverna för att öka deras självförtroende. Deci 

(et al., 1991, s. 334) skriver att feedback är betydande för hur eleven upplever den egna 

kompetensen, som i sin tur inverkar på elevens motivation inför en uppgift. Positiv feedback 

ökar generellt den inre motivationen. En negativ feedback kan upplevas som ett misslyckade 

för eleven vilket minskar motivationen. Skolklimatet och klassrumsklimatet kan vara 

avgörande i motivationen till fysisk aktivitet för de elever som är fysiskt inaktiva då det 

skapas positiva upplevelser av rörelse. En bra samhörighet har inverkan på en individs 
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motivation, ett bra stöd från omgivningen har en positiv inverkan och underlättar den inre 

motivationen (Deci et al., 1991, s. 333). Det kan också vara ett hinder om skolklimatet och 

klassrumsklimatet är ”hårt” eller där jargongen är av negativ karaktär.  

 

Att skolan har stor betydelse när det gäller barn och ungdomars fysiska aktivitet är samtliga 

informanter överrens om. Det som lyfts fram är skolan kan vara en arena där förutsättningar 

skulle kunna finnas till att skapa möjligheter för alla elever att vara fysiskt aktiva dagligen.  

Jaakkola (et al., 2012, s. 128) skriver att skolan är en viktig institution för främjandet av 

fysisk aktivitet eftersom där kan alla barn och ungdomar nås. Det har även föreslagits att 

skolan ska vara en viktig motivationskälla för en fysiskt aktivare livsstil. Isberg skriver (2009, 

s. 42) skolan har möjlighet till att vara en miljö där det finns regelbunden tillgång till, och en 

plats där möjlighet finns att påverka ungdomar till att utöva fysisk aktivitet. Kompetensen 

som ska finnas i skolan kan skapa en förståelse för den fysiska aktivitetens inverkan på hälsan 

hos barn och ungdomar. Det råder dock delade meningar hos informanterna om hur vida den 

egna skolan har dessa möjligheter eller inte. Hälften av informanterna menar att de har 

begränsade möjligheter till att kunna erbjuda daglig fysisk aktivitet. Där det diskuteras kring 

att det geografiska läget och skolgården är ett hinder då eleverna inte erbjuds särskilt mycket 

när det gäller att vara fysiskt aktiva.  Får eleverna tillgång till en spännande utemiljö kan 

skolgården fungera som en arena där möjligheter för alla elever ges för att vara fysiskt aktiv 

(Bremberg, 2004, s. 58). 

 

Det framkommer också att skolledningen har betydelse när det gäller att skapa möjligheter till 

att erbjuda daglig fysisk aktivitet. Om en skola har möjligheter att erbjuda en mängd olika 

aktiviteter som leder till rörelse för sina elever, har eleverna möjlighet att välja en aktivitet 

som de själva vill och passar dem. Pate (et al., 2006, s. 1220) menar att skolor kan vara en 

attraktiv miljö för främjandet av fysisk aktivitet då elever tillbringar en stor del av sin tid i 

skolan. För att skolan ska kunna bli den arena för fysisk aktivitet krävs att det finns kompetent 

och utbildad personal som kan förmedla den kunskap som krävs (Isberg, 2009, s. 15). Skolan 

är ansvarig för att eleverna ska utbildas med vetskap om fysisk aktivitet och få tillgång samt 

förutsättningar till kunna röra på sig (Sollerhed & Ejlertsson, 2008, s. 103).  

 

Det som bidrar till ökad fysisk inaktivitet är det schema som säger vilket klassrum eleverna 

ska vara i hela tiden. Ett sätt att öka den fysiska aktiviteten är att bedriva utomhuspedagogik 

även i andra ämnen. En anledning till att detta borde betonas mer från skolledningar är den 
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alltmer begränsade obligatoriska undervisningstiden som ämnet Idrott och Hälsa ges. 

Utomhuspedagogik kan vara ett sätt för skolan att bedriva hälsorelaterade aktiviteter utanför 

ämnet Idrott och Hälsa. Om en skola har en bred utgångspunkt när det gäller hälsorelaterade 

aktiviteter, innebär det att hela skolan engagerar sig i hälsoarbetet. Ett sådant upplägg av 

hälsofrämjande arbete kan öka elevernas kunskaper, självkänsla och hälsobeteende (Nilsson, 

2003, s. 73).  

 

Det framgår i studien att lärarna både ser möjligheter och hinder i det arbetet. Det en lärare ser 

som en möjligt, kan för en annan lärare vara ett hinder och vice versa. Lärarnas medverkan i 

studien har bidragit till att problematiken kring den fysiska inaktiviten bland barn och 

ungdomar kan lyftas utifrån ett perspektiv där skolan kan fungera som en arena där alla elever 

kan nås. 

6.2 Metoddiskussion 

I den här studien valdes kvalitativ metod i form av intervjuer ut eftersom vi ansåg att den 

kunde ges oss en stor bredd men även fördjupad fakta kring vårt forskningsämne. Metoden 

ger oss i ett vidare perspektiv en möjlighet att få ett större sammanhang där vi kan koppla hur 

verksamheten ser ut på lokal nivå till nationella strävans mål och såväl nationell som 

internationell forskning. Att vara helt objektiv i en kvalitativ studie är svårt då förkunskaper 

påverkar de val och tolkningar forskarna gör (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 262). Vi är 

medvetna om att vår förförståelse om fysiska aktivitet kan ha påverkat objektiviteten i 

studien. Vi har motiverat de val av teorier, metod, empiri samt tolkningen av den för att öka 

objektiviteten.   

Två viktiga frågor som en forskare bör kunna svara på om sin studie är reliabilitet och 

validitet. Ett sätt att kontrollera reliabiliteten, tillförlitlighet, är enligt Patel och Davidsson 

(2011, s. 104) att ”lagra” verkligheten så att registreringarna kan göras i efterhand. Det 

betyder att forskaren använder sig utav inspelningar i form av ljud och/eller bild beroende på 

vad som ska studeras. I och med det kan forskaren gå tillbaka och försäkra sig om att 

informanternas utsagor har uppfattas korrekt. Reliabilitet handlar också om att ett resultat kan 

reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare (Kvale & Brinkman, 2009, s. 263). 

Gällande vår studie tror vi att utslaget hade blivit annorlunda om det hade utförts i en annan 

kommun på grund av att denna studie innefattar få informanter vilket innebär att resultatet 

inte är representativt för en större population, alltså inte generaliserbart (Kvale & Brinkman, 
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2009, s. 280). Skolorna har blivit decentraliserade i Sverige vilket innebär att arbetet på 

skolorna inte ser likadant ut överallt.  

Med validitet, giltighet, i en kvalitativ studie menas att studiens resultat stämmer överrens 

med det syfte studien ämnar undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). För att stärka 

giltigheten i studien har vi under forskningsprocessen kontrollerat innehållet i förhållande till 

studiens syfte. För att ytterligare kontrollera giltigheten i studien har alla intervjuer 

transkriberats ordagrant och finns tillgängliga. Tillförlitligheten hos informanterna är även 

den viktig för validiteten. Är det någon som bör ha kunskap om erbjudandet av daglig fysisk 

aktivitet, dess möjligheter och hinder samt motivation till det, så är det verksamma lärare i 

ämnet Idrott och Hälsa. I en kvalitativ intervju betonas att forskaren försäkras sig om 

meningen i det som sägs från informanten (Kvale & Brinkman, 2009, s. 267). Detta har gjorts 

genom följdfrågor i intervjuerna. De tolkningar som görs har en central betydelse för 

validiteten och det är viktigt att forskaren är medveten om och kan reflektera kring de val som 

görs sedan i hanteringen av informationen och hur detta sedan kan påverka. Validitet i en 

kvalitativ studie är dock inte enbart relaterad till själva datainsamlingen utan ska genomsyra 

hela forskningsprocessen analysarbetet (Patel & Davidsson, 2011, s. 107).   

I resultat och analysdelen redovisas den empiri som är relevant till studiens syfte i form av 

uttagna citat, därefter följer en längre text där citatet diskuteras på ett djupare plan. Den här 

typen av meningskodning ger läsaren möjlighet att ta ställning till om de tolkningar som 

gjorts är rimliga (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217). Under rubriken dataanalys finns en 

tabell där citat, nyckelord och kategori finns utskrivet.  Det var citatet som bestämde valet av 

nyckelord och därefter kategori. De teorier som har använts i studien är väsentliga för 

uppsatsen då det empiriska materialet analyserats utifrån dessa och förklarar en individs 

motivation till fysisk aktivitet. Deci och Ryans teori är intressant för studien då de ger oss 

förklaring till motiven bakom ett beteende. Vallerand och Ratelles teori ger oss en förståelse 

kring komplexiteten av hur motivation till fysisk aktivitet kan inverka på en individ. 

Fördelen med att använda ett subjektivt urval är att forskaren har möjlighet att komma 

närmare de individer eller företeelser som kan tänkas vara avgörande för undersökningen 

(Denscombe, 2009, s.37). Avsikten med studien är inte att generalisera urvalet till en större 

grupp (population). Syftet med denna studie är istället att förstå och fördjupa begrepp och 

fenomen. Det är viktigt att betona att det vi undersökt är lärarnas beskrivningar av arbetet med 

att motivera fysisk inaktiva elever till fysisk aktivitet och hur skolan som arena kan vara en 
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möjlighet eller ett hinder för fysisk aktivitet. Om en observation hade används som metod 

istället, hade det faktiska arbetet kunnat synliggöras på ett annat sätt. 
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7. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER  

Vad inverkar på lärarnas arbete med att fysiskt aktivera de fysiskt inaktiva eleverna? 

Det framkommer likheter och skillnader i de utvalda lärarnas arbete med att fysiskt aktivera 

de fysiskt inaktiva eleverna. Det finns lärare som har alla de förutsättningar som krävs för att 

fysiskt aktivera sina elever. På dessa skolor får lärarna ett stort utrymme och stöd av 

skolledningen för att jobba med den fysiska aktiviteten. Det som också nämns som en 

möjlighet i lärarnas arbete är de inre och yttre förutsättningar såsom att lärarna ges resurser till 

att köpa in material för att kunna erbjuda en bredd av aktiviteter samt har en god närmiljö som 

kan utnyttjas till att vara fysiskt aktiv. Lärarna diskuterar kring det geografiska läget som för 

vissa är en extra resurs att använda sig utav, medan det för andra är ett hinder där det bland 

annat tas upp svårigheter med att kunna erbjuda en bredd av aktiviteter då kostar för mycket 

tid och pengar att transportera eleverna till miljöer där fysiska aktiviteter erbjuds. Skolor som 

ligger nära stadens centrum kan utnyttja andra lokaliteter på ett mer kostnadseffektivt sätt. De 

skolor som ligger en bit utanför centrum har det ekonomiskt svårare att utnyttja dessa 

lokaliteter som finns i staden. Det framkommer också att de ekonomiska resurserna på 

skolorna ser olika ut vilket också inverkar på lärarnas arbete med att fysiskt aktivera de fysiskt 

inaktiva eleverna. Hur skolgården ser ut och vilka möjligheter den erbjuder till att vara fysiskt 

aktiv ser också olika på skolorna, vissa skolor har en variation av aktiviteter att erbjuda medan 

andra skolor inte alls har samma förutsättningar vilket skapar ett hinder för att vara fysiskt 

aktiv.  Den spontana aktiviteten försvinner med stigande ålder på eleverna vilket medför att 

dessa elever tillbringar en större tid inomhus. Hur den inomhustiden spenderas sedan beror på 

vilka förutsättningar skolan i fråga kan erbjuda för att vara fysiskt aktiv i någon form. Det 

framkommer att eleverna utnyttjar aktiviteten om den finns där, som till exempel att spela 

pingis eller biljard i ett uppehållsrum.  

Hur arbetar skolledningen och lärarna för att motivera till fysisk aktivitet?   

Det framkommer att de faktorer som inverkar på lärarnas arbete med att fysiskt aktivera de 

fysiskt inaktiva eleverna kan ses som möjligheter och hinder för motivationen till fysisk 

aktivitet. De skolor i studien som har möjligheter när det gäller inom- och utomhusmiljö, tid 

och ekonomi ges bättre förutsättningar för att kunna motivera. Samtidigt ser vi de skolor som 

inte har samma förutsättningar, för dessa skolor uppstår det hinder i arbetet att motivera 

fysiskt inaktiva elever till att vara fysiskt aktiva. Samtliga lärare pratar om vikten av att 

individanpassa undervisningen efter var och ens behov. Genom detta sätt att arbeta vill lärarna 
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försöka komma åt den inre motivationen, den inre motivationen är viktig för att eleverna ska 

fortsätta vara aktiva även utanför skolan. Det framkommer dock att hindret med ett sådant här 

arbetssätt är tiden, att lärarna helt enkelt inte hinner sätta sig och prata med alla elever så ofta 

som de hade velat. Vidare betonas att arbetet med att motivera elever till fysisk aktivitet bör 

göras utifrån att lärarna fokuserar på processen istället för resultatet. Skolledningen och deras 

inställning till fysisk aktivitet på skolorna är viktig, framförallt undervisningstimmarna i 

ämnet Idrott och Hälsa har minskat med åren. Det räcker alltså inte med de få tillfällena 

eleverna är aktiva i just det ämnet. Skolledningen bör alltså möjliggöra förutsättningar för att 

motivationen till fysisk aktivitet ska kunna ges till eleverna under ramen för en skoldag.  

Ur ett samhällsperspektiv på folkhälsa och för att skolan ska kunna bli en arena för fysisk 

aktivitet, bör kommunen möjliggöra ekonomiska resurser åt skolor där resurserna särskilt går 

till de förutsättningar som ges till barn och ungdomar för att de ska kunna vara dagligen 

fysiskt aktiva. 

Samtliga lärare bör få en kompetensutveckling av vikten med fysisk aktivitet och hur den 

motiveras samt ges tid till att kunna applicera det i sitt eget ämne under väl valda tillfällen. 

Här har rektorn ett stort ansvar att ge dessa förutsättningar till sina anställda. För att skolan 

ska bli en arena för fysisk aktivitet krävs också att kompetensen kring ämnet finns på plats, 

samtidigt som det måste finnas en kunskap kring hur elever kan motiveras både genom yttre 

och inre motivation till att vara fysiskt aktiva.   

Vårt förslag till vidare forskning kan vara att elever och rektor inkluderas i studien som 

intervjupersoner. För att ta del av hur verksamheten bedrivs i praktiken föreslår vi även att 

observationer på plats på skolor då vi inte kommer åt detta med endast kvalitativa intervjuer 

med lärare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev 

Hej,  

Vi är två studenter som läser till lärare på Högskolan i Halmstad med inriktning mot 

grundskolans senare år och gymnasiet i ämnena Samhällskunskap samt Idrott & Hälsa. Denna 

termin ska vi skriva ett avslutande examensarbete där vi ska göra en vetenskaplig 

undersökning om elevers ökade fysiska inaktivitet. Studien kommer att behandla hur 

verksamma lärare upplever den egna skolans arbete av att erbjuda daglig fysik aktivitet utifrån 

de möjligheter som eleverna ges till att vara fysiskt aktiva samt hur skolan jobbar med att 

motivera sina elever till att vara fysiskt aktiva under hela skoldagen. Vi tror att din kunskap 

och erfarenhet skulle vara mycket intressant att ta del av och vara till stor hjälp för vår studie.  

Mötesplats och tidpunkt kan till stora delar anpassas efter ditt önskemål, dock så snabbt som 

möjligt gärna slutet av v.17 eller början av v.18. Intervjun är begränsad till högst 30 min och 

kommer att spelas in på bandspelare.  Inga namn kommer att nämnas och den information vi 

får fram kommer endast att användas till denna studie.  

 

Examensarbetet handleds av två lärare (universitetslektorer) med stora erfarenheter av det 

berörda ämnet och av uppsatsarbeten. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det 

gäller uppsatsernas innehåll och etiska aspekter. Ni får givetvis ta del av arbetet när det är 

färdigt. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kontaktuppgifter: 

Dino Rakovic, 070-2817342, dinrak08@student.hh.se 

Rijad Rashkaj, 076-5636444, rijras07@student.hh.se  

 

Kontaktuppgifter handledare: 

Lars Kristén, +46 (0) 35 16 72 15, Lars.Kristen@hh.se 

Jan-Olof Johansson, jan_olof.johansson@hh.se 

mailto:dinrak08@student.hh.se
mailto:rijras07@student.hh.se
mailto:Lars.Kristen@hh.se
mailto:jan_olof.johansson@hh.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 Bakgrundsfakta 

Namn?  

Ålder?  

Position i organisationen?  

Yrkesbakgrund? 

 Motivation till fysisk aktivitet 

1. Hur skulle du beskriva begreppet motivation om det kopplas till fysisk aktivitet? 

- Vilka möjligheter/hinder ser du kring er skolas roll att kunna motivera eleverna till att vara 

fysiskt aktiva? 

 Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan 

2.  Vad gör er skola för att motivera fysiskt inaktiva elever till att vara fysiskt aktiva? 

- Vilka faktorer lyfter du fram för att motivera den fysiska aktivitetens betydelse? 

 Fysisk inaktivitet och stillasittande i skolan 

3. På vilket sätt bidrar dagens skola till en ökad fysisk inaktivitet och stillasittande bland 

eleverna?  

- Hur ser du på det faktum att allt fler barn och ungdomar är fysiskt inaktiva, när det gäller 

skolans roll som en ansvarstagande institution? 

- Skolan som arena för fysisk aktivitet  

4. Hur kan skolans miljö påverka fysiskt inaktiva elever till att vara mer fysiskt aktiva? 

- Vilka möjligheter ger er skola till daglig fysisk aktivitet? 

- Vilka hinder kan du se när du gäller erbjudandet av daglig fysisk aktivitet? 

5. Hur tror du att framtiden kommer att se ut, kommer barn och ungdomar bli allt mer fysiskt 

inaktiva och stillasittande eller kommer den fysiska aktiviteten öka? 
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Bilaga 3 – Fullständig meningskodning  

Kategori Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E  Lärare F  

Bakgrundsfakta Lärare i ämnet 

Idrott och 

Hälsa.  

Lärare i ämnet 

Idrott och Hälsa 

samt Biologi.  

Lärare i ämnet 

Idrott och Hälsa 

samt Engelska. 

Lärare i ämnet 

Idrott och Hälsa 

samt So. 

 

Lärare i ämnet 

Idrott och 

Hälsa.  

Lärare i ämnet 

Idrott och Hälsa. 

Elevfokus Att tillmötesgå 

var och ens 

behov. 

 

 

Så försöker vi 

ändå att 

engagera dem. 

Man ska tycka 

det är kul …  

... något som 

passar dem och 

något som dem 

tycker är roligt. 

… för att få till 

den här 

motivationen 

så krävs det ju 

en dialog och 

ett samtal där 

man kan hjälpa 

eleven… 

Ses till att 

individanpassa 

undervisningen. 

Fysisk aktivitet … önskat en 

timmes fysiskt 

aktivitet per dag 

om det hade 

gått att man gör 

fler saker med 

lärarna.  

Så det skulle 

nog säga att 

skolan har nog 

inte påverkat det 

så jättemycket. 

… där jobbar jag 

mindre med 

resultat utan mer 

den här inre om 

varför det är 

viktigt 

Just på vår skola 

är det ju är det 

väldigt tråkigt för 

vi har inga inne 

aktiviter som inte 

handlar om att 

sitta still. 

Det finns inget 

som hindrar att 

man rör sig 

utanför 

klassrummen. 

… om vi säger 

att de haft lite 

mer grejer att 

göra ... 

Inspiration Vi har ju många 

olika kulturer 

och religioner 

här men jag har 

aldrig sett det 

som något 

omöjligt att 

göra saker. 

... handlar det 

mycket om 

gemenskap att vi 

rör oss 

tillsammans och 

har en lustfylld 

stämning när vi 

gör det här. 

Som sagt ge en 

bredd av 

aktiviteter tycker 

jag är viktigt. 

Där pratar man 

ofta om att orka 

hela skoldagar, 

om man rör på 

sig och man är 

ute och får frisk 

luft så orkar man 

betydligt mer 

… man får 

någon form av 

positiv 

feedback…  

… erbjuda dem 

ett smörgåsbord, 

så att dem får 

massa 

aktiviteter. 

Skolans 

möjligheter och 

hinder 

Vi har alla 

förutsättningar 

till att det ska 

bli aktivitet. 

- 

… jag kan 

nästan inte se 

några hinder 

men kommer 

det hinder i 

vägen får jag se 

till att lösa det 

på något sätt 

… vi får stort 

utrymme här på 

skolan helt 

enkelt. 

- 

… däremot ska 

jag säga också 

att det har blivit 

lite mindre utav 

dem här 

praktiskt-estiska 

ämnena. 

Vi har elevens 

val… Så den 

möjligheten 

finns att man kan 

hålla sig fysiskt 

aktiv. 

- 

Där har vi ju 

begränsade 

möjligheter på 

grund av att vi är 

lite utanför 

centrum om man 

säger så. 

 

… vi har en stor 

idrottshall även 

om vi nästan 

alltid har en halv 

sal till vårt 

förfogande, vi 

har nära till x-

hallen, simning 

och olika 

aktiviteter, vi har 

gräsytor… 

- 

… vi har inga 

uppehållsrum, 

inga pingisbord, 

inga biljardbord 

eller så, vi har 

korridorer där de 

sitter med sina 

telefoner och 

ipads och det gör 

att man blir mer 

stillasittande 

… det finns 

mycket 

kunskap här 

kring hur man 

kan motivera 

och vara 

fysiskt aktiva. 

- 

… den här 

skolgården är 

det ganska 

tråkigt det 

finns inte 

mycket 

grejer… det ser 

ut som att 

ingen rört den 

på 30-40 år. 

… men 

samtidigt måste 

man låta 

eleverna vara 

med och 

bestämma. 

- 

Tiden, alltså och 

tidspressen på 

lärarna att dem 

ska hinna med 

alla saker. 
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