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Förord 

Jag vill tacka alla de personer som varit delaktiga i mitt examensarbete. Ett tack går till 
Mats Danell, min handledare, på Luleå tekniska universitet för ditt stöd och din respons 
av mitt examensarbete. Tack till de elever som har gjort mitt utvecklingsarbete möjligt 
och ett stort tack till min handledare under slutpraktiken för att du har funnits till hands 
för mig och väglett mig i min egen utveckling samt gett mig möjligheten att utföra mitt 
arbete i en årskurs nio. Det har varit en lärorik resa genom undersökningarnas alla regler 
och föreskrifter som både har varit mödosamt och utvecklande. Sist men inte minst, vill 
jag ge ett stort tack till mina barn och min man som trots att jag ibland levt mer i min 
egen värld än deltagit i deras så har det fungerat helt underbart. Tack för ert stora stöd, 
min älskade familj!  

 

Luleå, januari 2005 

 

Gullevi Flodin-Asplund   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur ett elevinflytande påverkar elevers 
motivation till fysiska aktiviteter. Utvecklingsarbetet utfördes under sju veckor i en 
klass, skolår nio, i Skellefteå kommun. För att se om jag uppnått mitt syfte använde jag 
mig av enkäter före och efter den empiriska delen av undersökningen, intervjuer i 
början, mitten och slutet samt elevers dagboksanteckningar under genomförandet av 
studien. Jag utgick ifrån olika indikatorer för motivation i samtliga 
undersökningsmetoderna. Resultaten visade att eleverna ansåg att deras motivation 
ökade och att lektionerna blev viktigare när de själva hade fått vara med och bestämma. 
Jag kunde även i resultatet se att indikatorerna för motivation hade påverkats positivt. 
Min slutsats blev därmed att ett elevinflytande påverkar, på ett positivt sätt elevernas 
motivation. 
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Bakgrund 

Inledning 

Under mina praktikperioder har jag uppmärksammat att eleverna tycks tappa intresset 
för fysiska aktiviteter och att det bland skolans elever blir alltfler fysiskt passiva. Jag har 
ofta upplevt att eleverna kan delta men saknar motivation till att utöva idrott. Däremot 
har jag lagt märke till att elevernas motivation till rörelse och idrott ökade när och om 
de själva fick vara med och planera idrottslektioner. Jag kunde heller inte uppfatta att 
elevinflytande var någonting som användes i någon större omfattning och att elevernas 
inflytande då mest handlade om att de fått välja mellan redan förutbestämda aktiviteter. 
Fysiska aktiviteter och rörelse är en viktig och naturlig del av vår vardag. I dagens 
samhälle verkar det finnas tendenser till att de fritidssysselsättningar som barn och unga 
väljer innebär att de inte är fysiskt aktiva. Vårt samhälle har även förändrats och 
inbjuder till en allt mer avtagande fysisk aktivitet jämfört med det gamla 
bondesamhället där förändringstakten var låg och människan levde nära naturen med 
jakt och fiske som livsnödvändiga aktiviteter. För att skolan ska kunna motverka att 
eleverna blir fysiskt passiva och uppmuntra till fysiska aktiviteter bör skolan väcka 
elevernas motivation och intresse för idrott.  De mål som grundskolan ansvarar för är att 
varje elev ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för god hälsa samt 
förståelse för egna livsstilens betydelse för hälsan. Skolan har även i uppdrag att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet. I betygskriterierna för ämnet idrott och hälsa kan man 
läsa att även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters 
betydelse för livsstil och hälsa är av vikt, utifrån både ett individ- och ett 
samhällsperspektiv (Lpo94).  Vilket i sin tur troligen ökar chansen för att individen efter 
skolan söker sig till lämpliga sysselsättningar med fysisk aktivitet och att de även i 
vuxen ålder kommer att förbli fysiskt aktiv.  

 

Förankring i styrdokument 

Målen i grundskolan (Lpo94) är att ansvara för att varje elev har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan och miljön. För ämnet Idrott och Hälsa är målen att 
eleverna ska utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och 
tillsammans med andra, samt att förmedla en syn på idrott och hälsa som har betydelse 
för både uppväxttiden och senare skeden i livet.  
 
Riktlinjerna i Lpo94 är att alla som arbetar i skolan ska tillsammans med eleverna 
planera och utvärdera undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt 
och arbetsformer samt förbereda eleverna för delaktighet och medansvar. Skolan ska 
även sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar både för studierna och 
arbetsmiljön, de ska få ett successivt större inflytande över utbildning och inre 
skolarbete samt utveckla förmågan att arbeta i demokratiska former. I skolans 
styrdokument hittar man att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar 
och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet, samt att de har 
ett reellt inflytande på utbildningens utformning (1 kap.2 §). 
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De mål skolan enligt Lpo94 skall sträva efter är att varje elev: 

– Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

– Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan  

– Har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former (s 6) 

I kursplanen för idrott och hälsa (2000), kan man läsa att skolan skall sträva efter att 
eleven: 

– Utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild 

– Utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa 

– Utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 
värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv 

– Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för 
sin hälsa 

Sammanfattningsvis framgår av läroplanen det grundläggande syftet med ämnet idrott 
och hälsa vilket är att skapa förutsättningar så alla kan delta i olika aktiviteter på sina 
egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt få förståelse och respekt 
för andra. Men även att skolan ska utveckla, stimulera elevernas förmågor och intressen 
till fysisk aktivitet. Detta kan ske genom att eleverna successivt utövar ett större 
inflytande och tar mer personligt ansvar. Under generationer har rörelseaktiviteter och 
friluftsverksamheter utvecklats och förändrats. Eftersom ämnet ger kunskaper om 
elevernas framväxt, erfarenheter av deltagande och färdigheter i att bedriva aktiviteter, 
så ska ämnet även väcka nyfikenhet och intresse för alla nya aktiviteter som utvecklats 
genom åren.  

 

Fysisk aktivitet 

En mängd ny forskning det senaste decenniet har visat på den fysiska aktivitetens 
betydelse för hälsan. Forskningen har medfört att fysisk aktivitet kan definieras som all 
kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som resulterar i ökad energiåtgång Raustorp 
(2000). Fysisk aktivitet anser statens folkhälsoinstitut (2003:50) är viktig ur ett 
hälsoperspektiv och har stor betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan. 
Konsekvenserna är tyvärr inte lika väl dokumenterade när det gäller våra barn och 
ungdomar, men man har dock kunnat konstatera att fysisk aktivitet påverkar kroppsliga 
funktioner positivt. Betydelsen av idrott, fysisk aktivitet, kost, hälsa och välbefinnande 
har diskuterats flitigt de senaste åren och i en undersökning som statens folkhälsoinstitut 
har gjort om de svenska skolbarnens hälsovanor, har de kommit fram till att andelen 
som är fysiskt aktiva minskar med ökad ålder samtidigt som andelen som tittar på tv och 
använder datorn mer än fyra timmar om dagen ökar med stigande ålder. Pojkar är 
fysiskt aktiva i högre utsträckning än flickor med minst en timme fem dagar i veckan. 
De är samtidigt i allt högre utsträckning även mer stillasittande, med mer än fyra timmar 
om dagen.  
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Livsvillkoren för människan anser Ekberg, Erberth (2000) är annorlunda och en mycket 
liten förändring har skett rent biologiskt sedan människan kom till Europa för 40 000 år 
sedan. Utvecklingen av att skapa den moderna människans egenskaper och färdigheter 
har tagit väldigt lång tid. Förutsättningarna har förändrats där vi i dagens samhälle inte 
behöver ha någon större fysisk kapacitet om man jämför med våra förfäder som var 
tvungna att ha en större både fysisk kapacitet och skicklighet för att klara sig i ett hårt 
liv. Idag använder man inte muskler, leder, skelett, hjärta, blodomlopp och nervsystem 
för det ursprungliga syftet, utan livet för många är stillasittande med fysisk inaktivitet. 
Industrialiseringen på 1800-talet var enligt Faskunger (2001) den som övertog många av 
människans förut fysiskt krävande arbeten. Maskiner sköter numera till och med 
transporten av vår föda till affärer i vår närhet där vi bor. I det perspektivet blir det även 
enligt Faskunger viktigt att vara fysiskt aktiv. Där han anser att poängen med att vara 
fysiskt aktiv ger positiva hälsoeffekter samt att varje människa uppnår tydliga 
hälsovinster redan vid en måttlig intensiv fysisk nivå. Fysisk aktivitet har en viktig roll 
när det gäller förebyggandet och behandling av många livsstilssjukdomar som 
fetma/övervikt, högt blodtryck, benskörhet, diabetes och höga kolesterolnivåer.  

Raustorp (2000) anser att fysisk aktivitet har en antidepressiv effekt som påverkar både 
humör och självkänsla, vilka båda är viktiga inlärningsfaktorer. Fysisk aktivitet frisätter 
även hormoner som ökar det psykiska välbefinnandet och efter en aktivitet infinner sig 
ett lugn som sänker kroppens stressnivå. Det är viktigt anser han att vi under 
grundskoleåren har en förståelse för de ökande svårigheterna som eleverna kan ha som 
en följ av en förändrad tyngdpunkt och istället har ett perspektiv på hälsa och livsstil än 
att till varje pris öka elevernas kondition därför att om eleverna får kunskap om 
skillnaderna mellan hälsoinriktad träning och prestationsinriktad träning, leder detta till 
att eleven på så sätt skapar ett oberoende och själv kan sköta sin träning.  

 

Motivation 

Motivation är ett begrepp som enligt Nationalencyklopedin (1996) definieras som en 
psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar ett 
beteende. Det finns många teorier som förklarar varför motivationen leder till ett 
handlande och varför vissa saker görs hellre än andra. Det är ett faktum att organismer 
konsekvent strävar mot bestämda mål, där motivationen återfinns antingen inom den 
egna personen eller i den yttre världen. 

Skolan spelar en viktig roll, som framkommer av skolverkets (2003) uppföljning av 
skolämnet Idrott och hälsa, när det gäller att motverka att eleverna blir fysiskt passiva. 
Skolan kan hjälpa till att öka chansen att eleverna efter skoltiden hittar lämpliga fysiska 
aktiviteter och kommer att förbli fysiskt aktiv i vuxen ålder. Eftersom det står i skolans 
kursplan för idrott och hälsa att eleverna ska stimuleras till ett bestående intresse för 
regelbunden fysisk aktivitet så bör skolan väcka och uppmuntra elevernas intresse och 
motivation för idrott (Lpo94). Motivation är enligt Dahlgen (1995) ett tillstånd som 
eleverna befinner sig i, och om de har en inneboende vilja att lära sig någonting blir 
inlärningen effektivare bara motivationen finns. Han nämner att viktiga inslag till 
motivation i elevers lärande är att de uppfattar sig kunniga (för att det inte ska finnas 
något tvivel att de ska kunna lära sig ett specifikt kunskapsmål) och samt att de ser sig 
själva som ytterst ansvariga för sin egen inlärning. En undersökning som Johnson 
(1999) har gjort visar att ha roligt och känna utmaning i aktiviteten, delaktighet och 
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lagkänsla, att vara tillsammans och känna tillhörighet i en grupp leder till att en person 
fortsätter eller börjar med idrott. Beroende på om eleverna tränar eller inte tränar 
kommer de alltid att vara olika motiverade och lägga ner olika mycket ansträngning på 
de inriktningar som de har valt. Rörelseglädje tycker Ekberg, Erberth (2000) är en 
skapare till motivation, att känna glädje och välbefinnande är två väldigt viktiga faktorer 
som leder till motivation. De är förmodligen även två av de viktigaste faktorerna för att 
skapa mening och att uppleva positiva känslor för idrott.  

Motivation för sakens egen skull enligt Apitzsch (1979) utan yttre belöning eller press, 
ses ofta som centralt för bestämmande av inställningen till fysisk aktivitet hos barn och 
unga. Därför finns motivation i olika grader, där man schematiskt kan se det som en 
trappa. Att kliva upp på det nedersta steget innebär att övervinna känslan av att man inte 
alls har någon motivation och för att tillslut nå det översta och sista steget där den sanna 
inre motivationen finns. Då man har nått målet och där man känner tillfredsställelse av 
att veta att man klarar av att exempelvis springa. De rekommendationer Apitzsch gör 
för att vi ska kunna uppnå det översta trappsteget och en sann inre motivation, som i sin 
tur leder till de skäl vi får till ett livslångt engagemang för fysiska aktiviteter, är att 
betona det roliga, undvika att göra leken till ett arbete och att ge möjlighet till 
självbestämmande.  

Vi känner trivsel, enligt Ekberg och Erberth (2000) när vi upplever ett välbefinnande. 
Ekberg och Erberth anser även om vi är fysiskt aktiva och vilket uppmuntras i unga år 
främjar det till att goda attityder i hälsa överförs till det vuxna livet. Att lust för lärande 
ökar anser Selberg (2001) är om eleverna känner tilltro till sin egen förmåga att utveckla 
sig själv, påbygga tidigare erfarenheter och kunskaper, aktivt delta i arbete med att 
initiera, planera, genomföra, bearbeta och värdera lärande i skolan samt om de får göra 
egna observationer och upptäckter. Dessutom anser Selberg (2001) att intresse resulterar 
i ett motiv till att vilja lära sig när läraren utnyttjar elevernas egen drivkraft inom deras 
intresse och behov. Selberg menar även att när vi upplever någonting som roligt är det 
en skapare till motivation och att känna glädje och välbefinnande är viktigt för 
motivationen. Dessutom är själva idrottsaktiviteten i ämnet inte målet, utan det är 
redskap för att eleverna ska aktivera sig och stimulera dem till fortsatt fysisk aktivitet 
samt egen planering. Den största poängen anser Danell m fl. (1999) är lusten att lära sig, 
om det inte är roligt att gå i skolan så lär man sig heller ingenting. Lusten är en faktor 
som startar den inre motorn hos eleverna. Dessa positiva känslor anser Ekberg, Erberth 
(2000) är inom undervisningen förmodligen de viktigaste faktorerna för att ge mening åt 
verksamheten.  

Sammanfattningsvis framgår av bakgrunden att motivationen visar ett mångfacetterat 
uttryck där en mängd olika indikatorer har stor betydelse för barn och ungdomars 
motivation till fysiska aktiviteter. Några av dessa indikatorer kommer jag att använda i 
min studie vilket jag närmare utvecklar under metodavsnittet. 

 

Elevinflytande 

Definition av begreppet elevinflytande anser Danell m fl. (1999) har inte funnits länge. 
Det var först 1946 års skolkommission som grundlade begreppet, däremot finns det 
många olika definitioner av elevinflytande. Skolkommittén har (SOU 1996:22) beskrivit 
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en funktionell syn att se på elevinflytande, nämligen att tyngdpunkten ska ligga på den 
verkliga möjligheten för eleverna att utöva inflytande. 

I undersökningen som Karlefors (2002) har gjort, kan man läsa att eleverna inte har 
mycket inflytande vare sig det gäller innehåll eller arbetssätt. Ekberg, Erberth (2000) 
menar att om eleverna själva har planerat undervisningen så känner de större ansvar, 
dessutom om eleverna får vara med och påverka känner eleverna att de har inflytande, 
och att eleverna inte längre bara går till lektionerna och undrar vad som ska ske idag. 
Givetvis så kan förändringar göras under terminens gång men det är då den 
professionelle lärarens uppgift att avgöra när det finns behov för detta. De anser även att 
när klassen själva har varit med och planerat den, själva är ansvariga för genomförandet 
så kan klassen indelas i mindre grupper. Vilket gör att läraren får fler tillfällen att prata 
med, inspirera och motivera den enskilde eleven och hjälpa den svagpresterande, den 
besvärliga, den krävande eller den högpresterande.  

Lärarförbundets ämnesråd för Idrott och Hälsa, Kent Andersson, (Idrottsläraren 4/03) 
hävdar att ett stärkt elevinflytande är en väg för att nå målet om daglig fysisk aktivitet i 
skolan. Han påstår att hälften av eleverna skulle välja fysisk aktivitet om de skulle få 
välja fritt. Andersson säger att; ”Därför kan vi visa att många elever vill ha mer rörelse och med ett 
stärkt elevinflytande så medför det mera rörelse” (s 4).   

Enligt SOU (1996:22) är det viktigt för demokratin i skolan att eleverna deltar aktiv i 
beslutsfattandet i styrelser, klassråd och arbetsgrupper men att det inte räcker med ett 
formellt inflytande, de måste även kunna påverka det dagliga arbetet och ha makt över 
sitt eget lärande. Elevinflytande nämns i inledningen i skolverkets (2003) uppföljning 
av skolämnet Idrott och hälsa. Däremot hittas inga direkta frågor till eleverna, som 
handlar om deras perspektiv på inflytande. Även i de lärarintervjuer som gjorts återfinns 
inga frågor om elevinflytande, trots att ett av målen i uppföljningen var att analysera hur 
undervisningens uppläggning påverkar elevers inställning och förståelse. Trots att 
elevinflytande inte behandlas så kan man läsa i kursplanen för idrott och hälsa där det 
står uttryckligen skrivet dess karaktär och uppbyggnad av ämnet som ska stimulera och 
engagera alla att själva ta ansvar för uppläggning och genomförande. 

I skolverkets attitydmätning (Skolverket, 2003:540) visar att elevers inflytande har ökat 
på flera områden under 1990-talet men att det fortfarande återstår en hel del 
utvecklingsarbete. I deras mätning framkom att två av tio elever upplever brist på 
inflytande, och att de tycker att endast några få eller inga lärare bryr sig om och tar 
tillvara deras synpunkter. Det framkom även att fjorton procent av eleverna hävdar att 
de inte kan säga ifrån om sådant de tycker är fel utan att de själva behöver lida för det. 
Skollagen säger att eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas (4 kap 
2 §, 5 kap 2 §). Detta för att det är en av de mänskliga rättigheterna och för att det är 
skolans uppgift att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Delaktighet och 
inflytande i undervisningen är också en förutsättning för elevers lärande. Det är viktigt 
att eleverna blir respekterade och sedda därför att eleverna lever i nuet, inte för 
framtiden. De har enligt SOU svårt att se att saker kan vara till nytta framåt i tiden, 
därför ska de ha inflytande här och nu (SOU 1996:22).  
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Tidigare forskning 

Elevinflytandets förekomster har många forskare studerat och kartlagt, Selberg (2001) 
hävdar att forskningen visar att lärande växer fram i ett dialogiskt möte där bl.a. Dewey, 
Freire, Köhler har lyft fram grunderna till elevernas möjligheter att påverka det egna 
lärandet. De påstår att det är helt nödvändigt att eleverna involveras och medbestämmer 
över deras lärandeprocess, i ett dialektiskt förhållande med läraren. Eleverna bör få 
formulera sina lärandeområden och därmed tränas i att styra den egna lärandeprocessen. 
Elevinflytandet kan ses som ett samspel såväl mellan elever som mellan elever och 
vuxna. I samspelet lär de sig att försöka förstå och göra saker tillsammans, förstå sociala 
regler och olika sammanhang.  Elevinflytande används som term för beskrivning och 
förståelse för den påverkan som uttrycks på olika sätt, dessutom genomsyras all 
litteratur enligt Forsberg (2000) av att inflytande och ansvar är varandras 
förutsättningar. 

I Selbergs (2001) avhandling kan man läsa att undersökningar påvisar att barns förmåga 
till medinflytande och delaktighet ofta undervärderas, samt att deras aktiviteter mer 
inriktar sig på att producera ett resultat som läraren godkänner istället för ett utvecklat 
intresse för innehållet i uppgifterna. Där betonas även att det måste vara en ömsesidig 
respekt för varandra och varandras kunskaper och erfarenheter, eleverna måste få 
möjlighet att utöva ett eget tänkande och utmana både sitt eget och kamraternas 
engagemang i det som ska läras och på så sätt utmanas de att formulera frågor, göra 
observationer och göra egna studier samt att hitta definitioner och arbete med karaktärer 
som engagerar dem. Motivationen, aktiviteter och dialoger anser Selberg (2001) är 
viktiga principer när det gäller elevers lärande. Hon tycker eleverna får djupare insikter 
och kunskaper om de får känna tilltro till sin egen förmåga att utveckla sig själv och 
andra i samhället. Eleverna kan också bygga på sina tidigare erfarenheter genom ett 
aktivt deltagande i arbetet med att initiera, planera, genomföra, bearbeta och värdera 
lärande i skolan. Får eleverna dessutom tid att arbeta med sina frågor och reflektera över 
sina erfarenheter, leder det eleverna till kunskap om de egna observationerna och 
upptäckterna som kan ge eleverna mer beständiga kunskaper och en ökad lust att lära. 

Elevinflytande bidrar enligt Danell m fl. (1999) till att skapa goda, demokratiska och 
ansvarsfulla medborgare. Vilket förutsätter en demokratisk skola, även att eleverna är 
förtrogna med skolan och de kontinuerligt övar sig i demokratiska processer. Det finns 
många olika uppfattningar enligt Danell m fl. hur elevens inflytande inverkar på 
lärandet, men förändringar inom elevinflytande pågår vilket idag leder till att många 
lärare fokuserar mer på individens vilja, förväntningar, önskemål och förmåga. Ämnet 
är både ett vittomfattande begrepp och kontroversiellt, därför skolornas förhållningssätt 
och tankar om elevinflytande speglar inställningen till de centrala frågorna som lärande, 
makt och relationer samt leder till intensiva samtal och diskussioner. På många skolor 
framgår av Danell m fl. (1999) att lärarna anser det finns många olika uppfattningar 
bland lärare om elevinflytande och lärande som i sin tur påverkar 
elevinflytandeprocessens utveckling. Dessutom kan skolorna se motsättningar mellan 
elevinflytande och struktur för de anser att strukturer begränsar elevinflytandet. Vilket 
leder till att det blir problem när det finns motsättningar mellan elevinflytande och 
lärande. Varför skolorna anser att det blir problem och bekymmer liknar de vid en 
vågskål och menar om man minskar det ena, så ökar det andra vilket beror på att 
inflytande kräver både tid för reflektion och samtal vilket måste tas från det lärandet 
som är och ska vara produkt inriktat. Dessutom menar Danell m fl. om inte graden och 
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formen för inflytande varierar, uppnår inte undervisningens syfte något resultat. För att 
uppnå ett resultat, måste man ha rätt syfte beroende på om eleverna ska nå målet som 
exempelvis lära sig processinriktade kunskaper eller produktinriktad inlärning av ett 
faktasstoff.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elevinflytande påverkar elevers motivation 
till fysiska aktiviteter. 

 

Metod 

I mitt utvecklingsarbete har jag undersökt om elevers motivation till fysiskt aktivitet 
påverkas av elevinflytande. Eftersom motivation är en individuell upplevelse utgår jag 
ifrån ett elevperspektiv för att studera frågan. Backman (1998) anser att man kan inrikta 
sig mot individernas upplevelser och tolkningar i ett kvalitativt perspektiv i motsats till 
kvantitativa metoder som utgörs av mätningar, matematiska uträkningar och statistik 
och liknande. I studien har elevinflytandet begränsats till att innefatta planering, 
genomförande och utvärdering. Jag har dessutom valt ut intresse, roligt, lust, aktiv och 
trivsel som indikatorer för elevernas motivation. I bakgrunden har tidigare framgått vad 
som avsetts med dessa indikatorer. För att få kunskap om elevinflytande påverkar 
elevers motivation till fysiska aktiviteter i mitt utvecklingsarbete, har jag samlat data 
med hjälp av enkäter, intervjuer och elevdagböcker. Genom att använda tre olika 
metoder kan data trianguleras, det vill säga tre olika datainsamlingsmetoder användas 
för att belysa problemställningen.  

I enkäter med fasta svarsalternativ har dessa enligt Patel & Davidson (1994) en hög 
grad av standardisering, strukturering och att graden av standardisering blir hög då man 
har en enkät där varje person ska svara på likalydande frågor i samma ordning. Det är 
viktigt att frågorna utformas så de inte kan missuppfattas samt att det har betydelse om 
man motiverar personerna att besvara enkäten eftersom det gör att frågorna blir 
besvarade på ett mer korrekt sätt, detta bidrar till att man får ett mer trovärdigt resultat. 
Även skolverket (2000) talar om enkäter som en vanlig datainsamlingsmetod, enkäterna 
kan vara en bra metod när man vill kunna jämföra från en tidpunkt till en annan. Enligt 
Patel & Davidson (1994) har människor när de får i uppgift att besvara enkäter, en 
benägenhet att dra sig in mot mitten, i en så kallad centraltendens och att undvika 
ändpunkterna. För att skapa en djupare och fullständigare uppfattning lämpar sig 
intervjuer mycket bra enligt Patel & Davidsson (1994). Där syftet med kvalitativa 
undersökningar är att skaffa en djupare kunskap än en uppdelad kunskap som man ofta 
får när man använder sig av kvantitativa undersökningar. Strävan med kvalitativa 
undersökningar är att förstå och analysera helheter vilket innebär att man aldrig i förväg 
kan formulera svarsalternativ för respondenter eller avgöra vad som är det ”sanna” 
svaret på en fråga. Dagböcker enligt Patel & Davidson (1994) kan användas för att 
synliggöra individens perspektiv på sin tillvaro som leder till information vilken lämpar 
sig väl för en kvalitativ bearbetning. Även Skolverket (2000) är det en metod för 
datainsamling som kan innehålla både fakta iakttagelser och idéer. Där kan eleverna 
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beskriva hur de arbetar och hur de uppfattar arbetssättet, eller vad de uppfattar som det 
viktigaste i arbetet vid flera återkommande tillfällen.  

 

Försökspersoner 

Undersökningen genomfördes i en grundskoleklass årskurs 9 i Skellefteå kommun. 
Undersökningsgruppen bestod av 27 elever. 

 

Bortfall 

Av de 27 elever som ingick i undersökningsgruppen har 21 elever svarat på båda 
enkäterna. Bortfallet av de sex elever som inte besvarat båda enkäterna har inte tagits 
med i undersökningen. 

 

Material 

Enkäter   (se bilaga 1 och 2) 
Intervjuer  (se bilaga 3) 
Dagböcker  (se bilaga 4) 
Brev till föräldrarna  (se bilaga 5) 

 

Genomförande 

I inledningen av mitt utvecklingsarbete delgavs eleverna undervisningens mål och 
innehåll samt de övergripande målformuleringarna och beskrivningarna som återfinns i 
läroplaner, styrdokument och ämnets kursplan. Eleverna fick sedan lämna förslag på 
aktiviteter och de mest frekvent förekommande förslagen valdes ut och som utav 
eleverna godkändes och planerades i vilken ordning lektionerna skulle genomföras. 
Lektionerna genomfördes och utvärderades slutligen i deras dagböcker. Lektionerna 
kom att innehålla en mängd olika förslag som exempelvis fotboll, styrka/kondition, 
handboll, basket och hinderbana med mera. De hade två idrottstillfällen, på vardera 
femtiofem minuter per vecka. Totala antalet idrottstillfällen som vi hade tillsammans 
var nio stycken lektioner.  
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Enkäter 

Jag utformade två enkätformulär med fasta svarsalternativ (se bilaga 1 och 2) för att få 
kunskap om ett elevinflytande påverkar motivationen till fysiska aktiviteter. Alla 
eleverna fick besvara en identisk enkät, med bara fasta svarsalternativ och inget 
utrymme för egna synpunkter. Dessutom konstruerades enkäterna så att de saknade ett 
mittalternativ eftersom Patel & Davidson antyder att enkäter som saknar mittalternativ 
leder till att man eliminerar risken att någon av olika skäl undviker att ta ställning. 
Fördelarna med att inte ha ett mittalternativ leder till att ett antal elever som anser att det 
varken är alltid eller aldrig tvingas till att göra en bedömning men som trots detta 
kanske inte helt motsvarar deras uppfattning.  

Eleverna fick besvara den första enkäten i början och den andra enkäten i slutet av min 
studie. Den första enkäten var utformad i syfte att ge svar på de fem indikatorer på 
motivation som jag valt (intresse, roligt, lust, aktiv och trivsel) samt ytterligare en 
enkätfråga som ger en uppfattning om elevernas allmänna inställning till deras 
motivation att träna sin kondition. Den andra enkäten utformades med samma 
indikatorer som i enkät ett, för att ge svar på om elevernas motivation förändrats efter 
genomförandet av ett elevinflytande. De fick även i enkät två besvara en fråga på deras 
allmänna inställning till motivationen att träna sin kondition, för att se om det skett en 
förändring även på detta område. Svaren från enkäterna bearbetades var för sig och 
sammanställdes samt redovisas i diagram med avseende på vilken av de indikatorer som 
frågorna tillhör. I varje diagram presenteras både bearbetning av enkät 1 och enkät 2, 
för att få en ökad tydlighet.  

 

Intervjuer 

För att få kunskap om elevinflytande påverkar motivationen till fysiska aktiviteter 
genomförde jag sex intervjuer (se bilaga 3). För att tydliggöra elevernas motivation 
gjordes tre intervjutillfällen en före, en i mitten och en i slutet av utvecklingsarbetet med 
två elever per tillfälle, av varje kön. Intervjuerna med sex stycken elever valdes ut 
slumpmässigt genom lottning. Eftersom jag strävade efter en jämn könsfördelning 
gjordes lottningen separat för respektive kön. Intervjuerna inleddes med att klargöra för 
intervjupersonerna på vilket sätt deras bidrag skulle användas samt att uppgifterna i 
intervjuerna var konfidentiella. Allt för att få ett utförligare svar och att de inte skulle 
känna sig utpekade. Intervjuerna gav mig även möjlighet, förutom indikatorerna på 
motivation att ta reda på vad eleverna tycker om inflytande på idrotten och om 
elevinflytande har förekommit tidigare. Intervjuerna hade en låg grad av strukturering 
vilket innebar att intervjupersonerna fick utrymme att svara fritt på mina frågor, detta 
för att kunna komplettera min enkätundersökning och få mer öppna svar. Intervjuerna 
sammanfattades i en skriftlig sammanställning. 
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Dagböcker 

Dagbok valde jag för att få en bild av hur elevernas motivation förhöll sig till just de 
aktiviteter jag genomförde med eleverna under utvecklingsarbetet (se bilaga 4). I 
elevernas dagböcker hade jag tre öppna frågor som skulle besvaras så utförligt som 
möjligt. Frågorna valde jag att ha med för att hjälpa eleverna igång med deras 
reflekterande skrivande i sina dagböcker. Dagböckerna ifylldes efter varje 
idrottslektionstillfälle. Elevernas reflektioner och svar har bearbetats med hjälp av 
motivationsindikatorerna, där resultatet redovisas igenom en skriftlig sammanställning. 

Resultaten av insamlade data från de tre olika metoderna redovisas under rubriken 
resultat i nämnd ordning, enkäterna genom diagram och intervjuerna och dagböckerna i 
skriftliga sammanställningar.  

 

Tidsplan 2003-2005 

2003 
PM introduceras, skrivs, inlämnas och godkänns samt att handledare tilldelas 
 
2004 Vårterminen 
Teoridelen färdig och godkänd 
 
2004 Höstterminen  
Oktober: Praktik 7 veckor 
 
Vecka 1: Lära känna eleverna. Introducerar mitt arbete. Eleverna lämnar in förslag och 
fyller i första enkäten. 
 
Vecka 2 – 6: Studien genomförs. Intervjuer sker vid tre olika tillfällen. Eleverna skriver 
i sina dagböcker efter varje genomfört idrottspass. 
 
Vecka 7: Studien avslutas: Eleverna fyller i andra enkäten, skriver en avslutande 
reflektion i sina dagböcker efter sista idrottspasset. 
 
November: Sammanställning: Av enkäter, intervjuer och dagböcker.  
 
December: Rapporten färdigställs och slutförs.  
 
2005 Vårterminen  
Januari: Slutseminarium av examensarbetet. 
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Resultat 

 

Enkäter 

Enkätfrågorna behandlar motivationsindikatorerna intresse, roligt, lust, aktiv och trivsel. 
På enkäternas första fråga besvarar eleverna på om de är flicka eller pojke. I 
diagrammen tas dock ingen hänsyn till kön utan alla enkätsvaren har bearbetats och 
sammanställts i olika diagram beroende av vilka indikatorer på motivation som berörs. 
Under rubriken redovisas även frågan som berör motivationsbegreppet i sin helhet.  

 

Resultat för indikator intresse. 

Till diagram 1 med indikatorn intresse hör fråga 2: Är du intresserad av att utöva idrott 
på idrottslektionerna?  
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Diagram 1. Diagrammet visar resultatet för indikatorn intresse.  

Av diagrammet framgår det att intresset har ökat med fyra elever under svarsalternativet 
nästan alltid och sjunkit vid alternativen ganska ofta och ibland vid enkättillfälle två. I 
diagrammet kan ses att antalet elever som ganska ofta visar intresse minskade från åtta 
till sex stycken elever. Inte någon elev vid de båda enkättillfällena anser att de nästan 
aldrig är intresserad av att utöva idrott på idrottslektionerna.  

Kommentar: Resultaten visar att elevernas intresse sammantaget har ökat vilket 
indikerar att även elevernas motivation inför fysiska aktiviteter kan ha påverkats 
positivt. 
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Resultat för indikator roligt. 

Till diagram 2 med indikatorn roligt hör fråga 3: Är det/Har det varit roligt på 
idrottslektionerna?  
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Diagram 2.  Diagrammet visar resultatet för indikatorn roligt.   

Av diagrammet framgår att det vid första enkättillfället var färre elever som ansåg att 
det nästan alltid är roligt på idrottslektionerna än vid enkättillfälle två. Vid båda 
enkättillfällena skiljde mycket lite mellan de som ganska ofta tyckte att det var roligt.  
En elev vid tillfälle ett tycker att det bara ibland är roligt och ingen elev tycker, vid de 
båda enkättillfällena att det nästan aldrig är roligt.  

Kommentar: Resultaten visar att indikatorn roligt har övergått från ibland och ganska 
ofta till nästan alltid. Därmed är det fler elever som tycker att det är roligt på 
idrottslektionerna vilket kan betyda att motivationen inför fysiska aktiviteter kan ha ökat 
bland eleverna. 
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Resultat för indikator lust. 

Till diagram 3 med indikatorn lust hör fråga 4: Känner du/Har du känt lust inför 
idrottslektionerna?  
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Diagram 3.  Diagrammet visar resultatet för indikatorn lust.   

Av diagrammet framgår att antalet elever som nästan alltid känner lust inför 
idrottslektionerna ökade med en elev medan svarsalternativet ganska ofta blev 
oförändrad. Antalet elever som ibland känner lust minskade från tre till två elever vid 
enkättillfälle två. Vid båda enkättillfällena var det inte någon elev som ansåg att de 
nästan aldrig har någon lust.  

Kommentar: Resultaten visar att lusten inför idrottslektionerna har utvecklats svagt 
positivt. För några elever har lusten övergått ifrån alternativet ibland till alternativet där 
de anser att de nästan alltid har lust. Vilket i sin tur kan innebära att motivationen har 
påverkats positivt.  
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Resultat för indikator aktiv. 

Till diagram 4 med indikatorn aktiv hör fråga 5: Är du/Har du varit aktiv på 
idrottslektionerna?  
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Diagram 4.  Diagrammet visar resultatet för indikatorn aktiv.   

Av diagrammet framgår att de elever som nästan alltid tycker att de är aktiva ligger på 
en oförändrad nivå mellan de båda enkättillfällena. Medan vid andra enkäten ökade 
antalet elever med två av dem som tycker att de ganska ofta är aktiva. De elever som 
ibland är aktiva på lektionerna minskade från tre elever till en elev. Ingen elev har 
bedömt sig som nästan aldrig aktiv.  

Kommentar: Resultaten tyder på att eleverna upplever att de är något mer aktiva på 
lektionerna. Indikatorn aktiv har för eleverna övergått från svarsalternativet ibland till 
ganska ofta, medan svarsalternativ nästan alltid har en oförändrad påverkan. 
Sammantaget kan det innebära att indikatorn aktiv positivt bidrar till att öka elevens 
motivation inför att utöva fysisk aktivitet. 
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Resultat för indikator trivsel. 

Till diagram 5 med indikatorn trivsel hör fråga 6: Trivs du/Har du trivts på 
idrottslektionerna? 
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Diagram 5. Diagrammet visar resultatet för indikatorn trivsel.   

Av diagrammet framgår att det vid båda enkättillfällena är lika många elever som trivs 
nästan alltid på lektionerna. Andelen som tycker att de trivs ganska ofta ökade med en 
elev vid andra tillfället medan en elev vid första tillfället tycker att de trivs ibland. Ingen 
elev vid något av tillfällena tycker att de nästan aldrig trivs.  

Kommentar: Resultaten visar att trivseln har ökat något. Detta kan i sin tur vara ett 
tecken på att indikatorn trivsel i viss utsträckning bidrar till att stärka motivationen inför 
fysiska aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

Totala resultatet av elevernas motivation att träna sin kondition. 

Till diagram 6 med allmänna frågan om motivationen hör fråga 7: Är du motiverad att 
träna din kondition?  

Motiverad

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Näs
tan

 al
lti

d

Gan
sk

a o
fta

Ib
lan

d

Näs
tan

 al
dr

ig

Sv
ar

sf
re

kv
en

s

Enkät 1
Enkät 2

 

Diagram 6. Diagrammet visar resultatet för motivationen.  

Av diagrammet framgår att det är många av eleverna som nästan alltid en god 
motivation till att träna sin kondition. Andelen som känner sig nästan alltid motiverade 
ökade vid enkät två med två elever och minskade med två elever i kategorin ibland. De 
elever som ganska ofta känner sig motiverade ligger på en oförändrad nivå.  

Kommentar: Resultatet för elevernas motivation har totalt sett påverkats positivt. Vilket 
framgår av diagrammet genom att eleverna har övergått från svarsalternativet ibland till 
nästan alltid. Att motivationen har ökat stärks även av de resultat för de enskilda 
indikatorerna som pekar på en ökad motivation hos eleverna.     

 

Intervjuer 

Intervjuerna bestod av tre frågor om motivationsindikatorerna roligt, trivsel och aktiv. 
Dessutom fick eleverna besvara tre frågor om elevinflytande. Alla sex intervjuer är 
sammanfattade i motivationsindikatorerna roligt, trivsel och aktiv även alla intervjuerna 
gällande elevinflytande har behandlats i en sammanfattning. Intervjuerna kompletterar 
enkäterna och ger ett utförligare svar än i enkätundersökningarna. Intervjuernas 
inledande frågor avser inte att mäta föregående intervjufrågor utan upptäcka någon 
förändring hos eleverna under utvecklingsarbetets gång.  

 

På frågan: Tycker du att det är roligt att idrotta? Har alla svarat: Ja, jag tycker att det är 
roligt. 

Kommentar: Resultatet visar att alla de intervjuade har en positiv inställning till att det 
är roligt att idrotta. Många av eleverna upplever det mycket roligt att kunna påverka 
sina egna lektioner som gör att motivationen höjs inför idrottslektionerna. 
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På frågan: Trivs du på skolidrotten? Svarade fem av de intervjuade: Jo, jag trivs bra. En 
av de intervjuade svarade: Jag trivs mycket bra till och med. 

Kommentar: Resultatet visar att ingen av eleverna har tidigare känt någon otrivsel, en 
av eleverna trivdes till och med mycket bra på idrotten.  

 

På frågan: Tycker du att du är aktiv på idrottslektionerna? Svarade fem av de 
intervjuade: Ja, jag tycker att jag är aktiv, man blir på något sätt aktivare när man själv 
har varit med och bestämt. En svarade: Ja, det tycker jag i alla fall.  

Kommentar: Resultatet visar att eleverna ansåg sig vara aktivare och kände sig mycket 
mer aktiva när de själva hade bestämt vilka moment som lektionerna skulle innehålla.  

Sammanfattningsvis visar resultaten av intervjuerna att eleverna är positiva till 
aktiviteter som har gjorts med ett utökat elevinflytande.  

Utöver indikatorerna för motivation ställdes även frågor där eleverna fick ge uttryck för 
hur de upplever planeringen av idrottsaktiviteterna. 

Vad tycker du om att vara med och planera idrottslektionerna?  

Alla av de intervjuade svarade: Det är mycket roligare och bättre att själv vara med och 
påverka vad man ska göra på idrotten. Resultaten av elevernas svar på frågan ovan 
visar att de flesta eleverna upplevde det roligare när de fick ett inflytande över deras 
lektioner Alla de intervjuade eleverna uppgav en klar och tydlig positiv reaktion på att 
få ha eget inflytande över arbetet. Själv vara med och planera upplevdes mycket 
roligare än att vara styrd med ett förutbestämt innehåll på idrottslektionerna. Dessutom 
uttryckte eleverna att när de bestämmer själv så är de mer aktiv på lektionerna, därför då 
har man själv fått bestämma och välja vad lektionerna ska innehålla. Eleverna tyckte det 
blev roligare när de inte blev styrda och kan på så sätt ut det mesta när de själva fått 
välja aktiviteter.  

 
Har du någon gång förut varit med och planerat lektioner? Hur planerade du/ni då?  
 
Fyra av de intervjuade svarade: Jag har aldrig förut varit med och planerat lektioner. 
En av dem som förut varit med och planerat svarade: Vi fick göra en planering i 
mellanstadiet, men det var på en annan skola. Den andra intervjuade som tidigare varit 
med och planerat svarade: Vi fick planera när vi hade elevens val men det är ju inte 
några ”vanliga” lektioner. Resultaten visar att ingen av eleverna hade i någon stor 
utsträckning eller inte alls varit med och planerat sina lektioner förut, de hade mest fått 
välja mellan redan bestämda alternativ.  

Sammanfattningsvis visar eleverna positiva reaktioner på att få ett inflytande över sina 
egna lektioner.  Eleverna uttrycker indikatorn roligt som viktig men även att inte bli 
styrda av ett redan förutbestämt lektionsinnehåll vilket tyder på att de ser inflytandet 
som motivationshöjande, på många olika sätt.  Sammantaget kan det innebära att både 
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indikatorn roligt och att inte bli styrda, positivt bidrar till ökandet av elevernas 
motivation inför att utöva fysisk aktivitet. 

 

Dagböcker 

Dagböcker användes och fylldes i av eleverna vid varje avslutat idrottspass. Där 
eleverna besvarade tre öppna frågor som: Hur upplevde du idrottspasset? Varför? 
Övrigt?  

På frågan: Hur upplevde du idrottspasset?  

Framkom svaren: Roligt, Kul, roligt när det är jobbigt, bra när alla är med, bra när 
alla kämpar.  

På frågan: Varför?  

Framkom svaren: Därför att; jag tycker om den här sporten, det gör så att man måste ta 
i, det är ansträngande, man måste kämpa.  

På frågan: Övrigt?  

Framkom inga relevanta svar ifrån eleverna, svar som kan relateras till denna studie.  

De mest frekventa ord som förekom under bearbetningen av elevernas 
dagboksanteckningar var roligt, bra och kul. Roligt tycker eleverna är: när man får välja 
själv, när alla är aktiva och koncentrerade. Bra tycker eleverna att det är: då det inte är 
någon som ”slamsar” på lektionen, när alla är med och är engagerade. Kul tycker 
eleverna att det är: då alla är med och ingen ”tråkar”, när man får bestämma och när 
det är fysiskt ansträngande. Enligt de resultat som framkommer i dagböckerna visar att 
motivationsindikatorerna påverkas även av andra yttre faktorer. De anser 
motivationsfaktorn roligt påverkas när idrottspassen är lite ansträngande och lite fysiskt 
krävande. De anser även motivationsfaktorn trivsel blir bättre när det är ordning och 
reda på lektionerna och ingen av eleverna stör, när det fungerar eleverna emellan och 
när alla eleverna är med, både kroppsligt och själsligt på idrottslektionerna. Eleverna 
tycker att motivationsindikatorn roligt påverkas även när idrottspassen flyter och det 
inte förekommer något strul. 

Sammanfattningsvis har eleverna totalt sett påverkats positivt av ett elevinflytande men 
även utav andra yttre faktorer. De yttre faktorer som stärker resultaten för en höjd 
motivation hos eleverna, enligt dagböckerna, är när alla deltagare är med både 
kroppsligt och själsligt samt att det inte förekommer några störande moment under 
lektionerna. 

 

Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur elevinflytande påverkar elevers 
motivation till fysiska aktiviteter. Utifrån ett antal indikatorer som visar på motivation 
har dessa liksom en röd tråd, genomsyrat mitt arbete.  
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Reliabilitet och validitet 

Vid enkätundersökningar brukar man tala om reliabilitet och validitet för att säkerställa 
resultaten. I större forskningssammanhang är det ett krav att båda dessa tillgodoses. Det 
låga antalet enkäter i min studie är inte ett rimligt antal i detta sammanhang och håller 
inte till något statistiskt säkerställt resultat, för man brukar tala om ett antal på ca 1000 
svar för att kunna säkerställa resultat rent statistiskt. Min undersökning får därför ses 
som en liten studie inom ett angeläget område.  

Med reliabilitet avser Patel & Davidson (1994), hur tillförlitlig en mätmetod är med 
tanke på faktorer som kan påverka resultatet. Jag har använt mig av tre olika metoder, så 
kallad triangulering för datainsamling med enkäter, intervjuer och dagböcker därför min 
strävan är att säkerställa ett trovärdigt resultat. Vid genomförandet av intervjuerna kan 
jag som intervjuare ha påverkat eleverna men det kan även vara svårt att bedöma om de 
har besvarat frågorna i enlighet med sina egna uppfattningar och åsikter eller om de 
svarat på ett sätt som de tror att jag vill. Jag kan dessutom som ovan intervjuare ha haft 
för bråttom genom att ytterligare ställa en ny fråga innan de har hunnit tänka färdigt. 
Däremot visar resultaten som gjorts med hjälp av tre data insamlingsmetoder att de 
styrker varandra och visar att elevers motivation till fysisk aktivitet ökar när det tilldelas 
ett utökat elevinflytande. Mot bakgrund av det anser jag att reliabiliteten är god och 
resultaten är trovärdiga.  

Med validitet avser man mätinstrumentens tillförlitlighet, d v s om de verkligen mäter 
det som är avsett att mäta (Patel & Davidson, 1994). När det gäller validiteten i studien 
anser jag att den är god. Jag har studerat det jag avsett att studera, nämligen hur 
elevinflytande påverkar elevers motivation till fysisk aktivitet. Motivationen har 
åskådliggjorts genom ett visst antal av mig utvalda indikatorer för motivation. För att 
öka noggrannheten i dagböckerna hade jag kunnat använda mig av fasta svarsalternativ 
istället för de tre öppna svarsalternativ. Därför att resultaten av dagboksanteckningarna 
är relaterade till min förmåga att tolka och välja ut relevanta svar för resultatet. 
Eftersom jag inledde och avslutade undersökningen med en enkät och efter varje 
idrottspass låtit eleverna föra dagboksanteckningar som kompletterar min 
enkätundersökning med mer öppna svar samt intervjuat sex olika personer vid tre 
tillfällen under studien så anser jag att jag har fått ett tillförlitligt resultat med en god 
validitet. Jag anser att med min undersöknings utvalda indikatorer och tre olika 
mätmetoder har en hög tillförlitlighet hur elevinflytande påverkar elevers motivation till 
fysiska aktiviteter. 

 

Resultatdiskussion 

Under de sju veckor som jag arbetat med den empiriska delen av mitt examensarbete, 
har jag uppnått mitt syfte som var att se hur ett elevinflytande påverkar elevers 
motivation till fysiska aktiviteter. Det är dock svårt att dra några helt säkra slutsatser av 
undersökningen därför att den genomfördes under sju veckors tid vilket är ganska kort i 
ett studiesyfte. Med hjälp av fem olika indikatorer för motivation har jag kunnat 
tydliggöra en eventuell förändring i motivationen. Indikatorerna intresse, roligt, lust, 
aktiv och trivsel har även underlättat min studie eftersom motivation uppstår och är en 
drivkraft som påverkar människan utifrån många olika faktorer som även tidigare 
nämnts i bakgrunden.  



 

 

20 

Många av eleverna skrev inga uttömmande svar och dagboksskrivningens delvis 
bristande innehåll kan bero på olika faktorer. Det kan delvis bero på deras vana att 
skriva reflekterande samt att både yttre och inre faktorer som en stökig miljö i 
idrottshallen och deras motivation till skrivandet kan ha påverkat deras anteckningar.  

Den första motivationsfaktorn som jag valde att undersöka var intresse. Jag kunde i 
mina resultat se en antydan på ett positivt ökande av intresset. Det framkom även i 
elevernas dagböcker att de tyckte att idrottspasset var roligt vilket ibland berodde på att 
de var intresserade av just denna idrott. För att vi ska kunna uppnå ett intresse, ett 
intresse som i sin tur leder till att vi får ett livslångt engagemang för fysiska aktiviteter 
så måste vi ta till oss de rekommendationer som Apitzsch (1979) ger i inledningen av 
denna rapport. Det vi måste göra enligt Apitzsch är att betona det roliga och undvika att 
göra leken till ett arbete samt ge eleverna en möjlighet till självbestämmande. Vi får inte 
glömma bort som enligt Apitzsch säger att skolan är för eleverna ett arbete som många 
gånger kan vara väldigt tungt, men om vi betonar det roliga kanske många elever ser sitt 
arbete som roligt och stimuleras att skapa sin egen motivation. Jag kan se en tendens till 
att fler av eleverna tycker de nästan alltid har intresse, vilket stärker de resultat som 
visar att om de själva får vara med och bestämma så ökar intresset av att utöva fysisk 
aktivitet.  

Den andra av mina utvalda motivationsindikatorer var roligt. Av resultaten kunde jag se 
att de flesta av eleverna tyckte de övervägande ofta har roligt under idrottslektionerna. 
Det finns enligt min bakgrund många forskare som har olika uppfattningar om hur 
elevens inflytande inverkar på lärandet men som Danell m fl. (1999) anser så är den 
största poängen att eleverna får ha roligt i skolan och det är då eleverna lär sig 
någonting. Glädje till rörelse är viktigt, det anser Ekberg, Erberth (2000). De framhåller 
glädjen och vidhåller att den är en skapare till motivation. Genom ett välbefinnande är 
även den en väldigt viktig faktor tycker Ekberg, Erberth, som leder fram till motivation. 
Men de tycker även glädje och välbefinnande dessutom är två av de viktigaste 
faktorerna för att skapa mening samt att uppleva positiva känslor för idrott. I 
intervjuerna använde sig eleverna ofta av ordet roligt, givetvis kan man fråga sig om 
allting ska vara roligt men det beror givetvis vad eleverna betecknar och värderar som 
roligt. De elever som jag intervjuade ansåg alla att de tycker det är roligare och mer som 
om de jobbar för deras egen skull när de får inflytande över lektionerna i både planering 
och genomförande. Jag tolkar därför känslan roligt som en mycket viktig funktion samt 
av stor vikt för eleverna. Faktorn roligt har en betydande roll när det gäller att skapa 
motivation vilket visar sig både i forskning och hos eleverna.  

När det gäller elevernas lust till fysiska aktiviteter kunde jag inte se någon stor 
förändring. Dock fanns en antydan till en positiv förstärkning av elevernas lust inför 
idrottslektionerna. Selberg (2001) har beskrivit, som tidigare nämnts i rapporten, att 
lusten ökar hos eleverna när de aktivt deltar i skolarbetet med planering och 
genomförande. Samt att det även visar sig vara viktigt för elevernas lust att de får göra 
egna observationer och upptäckter. Jag anser att i denna undersökningsgrupp så har inte 
lusten kunnat göra några revolutionerande framsteg eftersom den var över min 
förväntan hög redan från början, trots att lusten enligt Selberg ska öka när elever är med 
från början och tar del i både planering och genomförande. Resultatet i min 
undersökning av lusten blev i stort sett oförändrat med bara en svag antydan till en 
positiv förskjutning, vilket kan bero på att utvecklingsarbetet med ett utökat 
elevinflytande genomfördes under en relativt kort period. 
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När det gäller min fjärde motivationsindikator aktiv, framgår av resultaten att fler elever 
är och oftare känner sig aktiva. Som inledningsvis har nämnts, enligt SOU (1996:22), 
anses motivations indikator aktiv vara viktig därför eleverna på så sätt kan både delta 
aktivt med påverkan av det dagliga arbetet och inte minst sitt eget lärande. Eftersom 
mina resultat visar en svag tendens till en ökning av trivseln när eleverna själva får vara 
med och påverka innehållet i lektionerna tyder mitt arbete tillsammans med eleverna på 
en positiv förändring ifrån de bara ibland är aktiva till de ganska ofta tycker att de är 
aktiva. Den förändringen tycker jag är väldigt viktig i och med mitt arbete tillsammans 
med eleverna har fått fler elever som är mindre aktiva till elever som är aktivare. Med 
andra ord tycks ett ökat elevinflytande bidra till att eleverna blir mer fysiskt aktiva. 

För motivationsindikatorn trivsel kunde jag se av resultaten att de flesta eleverna trivdes 
övervägande bra på idrottslektionerna, under både början och slutet av min studie. Den 
enda förändring som framkom i min studie var att eleverna oftare kände trivsel. I 
intervjuresultaten var det inte någon av eleverna som inte tyckte de trivdes, de trivdes 
dessutom mycket bra. Av intervjuresultatet framgår även en ökning av trivseln när de 
själva varit med och bestämma vad de skulle göra men även att trivseln ökade och det är 
bättre när de är delaktiga än vara och bli styrda av redan bestämda aktiviteter och 
planeringar. Som jag tidigare i bakgrunden har nämnt så visar forskningen enligt 
Selberg (2001) att elever som har stort inflytande känner de både trivs bättre och anser 
att det är mer meningsfullt. Men även forskning av SOU (1996:22) visar att eleverna 
överlag inte har något speciellt stort inflytande på undervisningen, vilket inte är enligt 
skolans styrdokument (1 kap.2 §) där det uttryckligen står att eleverna ska ta ett ansvar 
och vara delaktiga, samt att de för ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Av 
resultaten kan jag därför dra slutsatsen att trivseln ökade för eleverna när de är delaktiga 
i planering och ansvar för sin utbildning. Detta helt enligt vad forskningen visar, att 
eleverna trivs bättre och anser det är mer meningsfyllt. Eleverna trivs även bättre när de 
inte blir styrda utan kan vara med och bestämma.  

På den allmänna frågan om elevernas motivation till träning av sin kondition kunde jag 
se på en positiv förändring till de elever som nästan alltid känner motivation, ökade. Det 
man kan läsa i forskningen som tidigare nämnts är bland annat enligt Dahlgen (1995) 
behöver eleverna viktiga inslag till motivation för att de ska se sig själva som ytterst 
ansvariga för sin egen inlärning. Ett motivationsskapande är rörelseglädje anser Ekberg, 
Erberth (2000), de anser även det som leder till motivation är två viktiga faktorer som 
glädje och välbefinnande. Dessa två viktiga faktorer anser de skapar mening och 
positiva känslor för idrott. De rekommendationer Apitzsch (1979) gör så vi ska kunna 
uppnå en inre motivation, ett intresse som i sin tur leder till livslångt engagemang för 
fysiska aktiviteter, är om vi betonar det roliga, undviker att göra leken till arbete och ge 
möjlighet till självbestämmande. Det positiva resultat som jag har fått i min 
undersökning beror nog på att eleverna har upplevt mer motivation därför de har känt 
sig mer delaktiga i undervisningen. De resultat som framkommit i min undersökning ger 
mig stöd att det är viktigt för eleverna att de tar allt större ansvar för det egna arbetet 
och som i sin tur påverkar deras motivation till arbete. Inte minst är det viktigt att 
eleverna tar större ansvar för att öka sin motivation att utöva fysisk aktivitet. Jag kan 
värdera mitt resultat och se att eleverna har fått en positiv upplevelse som de känner är 
av stor betydelse för dem och deras motivation. Vilket kan antas öka chansen att ge dem 
ett livslångt engagemang med fysiska aktiviteter. 

Givetvis så finns det många problem som dyker upp när man gör en studie som t.ex. 
med att låta majoriteten bestämma valet av aktiviteter som skulle utföras, därför de som 
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exempelvis inte tycker om bollsporter får på så sätt inte sin röst hörd. Om studien hade 
sträckt sig över en längre period hade alla fått sina önskemål uppfyllda för då hade jag 
kunnat ta med alla aktivitetsförslag som lades fram av eleverna. Trots dessa problem 
som kan påverka min undersöknings resultat menar jag att resultatens positiva 
förskjutning i motivationsindikatorerna är till stor del tillförlitliga.  

Efter en summering av mina tre undersökningsmetoder kan jag se en tendens till ökad 
motivation och att det behövs mer elevinflytande i skolorna om eleverna ska kunna öka 
den egna motivationen. Jag kan dessutom tydligt se i mina intervjuer att eleverna sällan 
ges någon stor möjlighet till inflytande i undervisningen. Resultaten visar också att 
eleverna upplever det enbart positivt med inflytande och kunna påverka innehållet i sina 
lektioner. De aktiviteter som eleverna själva har varit med om att planera och 
genomföra påverkade även deras aktivitet positivt under lektionerna. Hur ett 
elevinflytande påverkar elevers motivation till fysiska aktiviteter har under 
undersökningens gång visat sig vara av större betydelse för eleverna än jag hade kunnat 
ana innan jag började min undersökning. 

 

Fortsatt forskning 

Eftersom problemet med fysiskt inaktiva barn och ungdomar har ökat lavinartat så 
behöver skolan hjälp och stöd av mer forskning inom områden som belyser 
elevinflytandets betydelse för elevens motivation till fysiska aktiviteter. Eftersom min 
studie är gjord på idrotten skulle det vara intressant om undersökningar gjordes på hur 
elevinflytande och motivation upplevs inom andra ämnen än idrott och hälsa. 
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  Bilaga 1  

 
Enkät i idrott               
 
Fyll i enkäten så gott du kan. Markera det alternativ som känns mest riktigt för dig. 
Tack för din medverkan! 
 
 
1. Är du  
   

 
Flicka 

 
Pojke 

 
2. Är du intresserad av att utöva idrott på idrottslektionerna? 
 

  
Nästan alltid 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
3. Är det roligt på idrottslektionerna? 
 

   
Nästan alltid 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
4. Känner du lust inför idrottslektionerna? 
 

 
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
5. Är du aktiv på idrottslektionerna? 
 

  
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
6. Trivs du på idrottslektionerna? 
 

   
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
7. Är du motiverad att träna din kondition? 
   

   
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 



  Bilaga 2 

                                                                                                                        
 
Enkät i idrott                
 
Fyll i enkäten så gott du kan. Markera det alternativ som känns mest riktigt för dig. 
Tack för din medverkan! 
 
 
1. Är du  
   

 
Flicka 

 
Pojke 

 
2. Är du intresserad av att utöva idrott på idrottslektionerna? 
 

  
Nästan alltid 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
3. Har det varit roligt på idrottslektionerna? 
 

   
Nästan alltid 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
4. Har du känt lust inför idrottslektionerna? 
 

 
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
5. Har du varit aktiv på idrottslektionerna? 
 

  
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
6. Har du trivts på idrottslektionerna? 
 

   
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 

 
7. Är du motiverad att träna din kondition? 
   

   
Nästan alltid 
 

 
Ganska ofta 

 
Ibland 

 
Nästan aldrig 



  Bilaga 3 

 

                                                                                                                              
Intervjufrågor  

1. Tycker du att det är roligt att idrotta? 

2. Är det någon idrott som är mer rolig än andra? 

(3. Om det inte är roligt, vilken fysisk aktivitet tycker du om?) 

4. Trivs du på skolidrotten? 

5. Finns det någonting speciellt som du trivs med på skolidrotten? 

6. Tycker du att du är aktiv på idrottslektionerna? 

7. Vad tycker du om att vara med och planera idrottslektionerna? 

8. Har du någon gång förut varit med och planerat lektioner? 

9. Hur planerade ni då? 

                                                                    

 

 

 

 



  Bilaga 4 

 

Elevdagböcker 

Besvara tre frågor så utförligt som möjligt. 

 

Hur upplevde du idrottspasset? 

Varför? 

Övrigt? 

 



  Bilaga 5 

 

 

Hej!                  
   

Jag heter Gullevi och studerar min sista termin till 4-9 lärare i Idrott, Hälsa/Nv vid 
Luleå tekniska universitet. Jag gör min slutpraktik samt den praktiska delen av mitt 
examensarbete som handlar om elevinflytande, i Ditt barns klass under veckorna 42 
t.o.m. 48. Examensarbetets praktiska del består bl.a. av enkäter (anonyma) och 
intervjuer med 6 stycken slumpvis utvalda elever. Om det finns några frågor eller 
synpunkter kring detta är du välkommen att ta kontakt med mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Gullevi Flodin-Asplund 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


