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Abstrakt 

 

 

Föreningsidrotten är den största organiserade fritidssysselsättningen och har en 

anmärkningsvärd stark ställning i många ungas liv. Hur påverkar detta ämnet idrott och hälsa? 

Skiljer sig föreningsaktivas attityder och motivation till ämnet idrott och hälsa i jämförelse 

med icke föreningsaktiva elever? Dessa frågor skapade en nyfikenhet. Genom en kvantitativ 

ansats ämnade jag att undersöka denna problematik. I studien blev eleverna uppdelade i två 

analysenheter, den föreningsaktiva och den icke föreningsaktiva. Resultatet av studien visar 

att föreningsaktiva elever är mer motiverade till ämnet idrott och hälsa. Studien har tagit sin 

utgångspunkt i Deci & Ryans självbestämmande teori, där tre psykologiska aspekter är 

avgörande för motivationen; tillhörighet, samhörighet och kompetens. Den första aspekten, 

tillhörighet handlar om känslan av att tillhöra en grupp, vilket båda analysenheterna upplevde. 

Den andra aspekten, samhörighet symboliserar inflytande och möjligheten att påverka den 

egna situationen. Resultatet av studien konstaterar att föreningsaktiva elever gynnas och har 

ett större inflytande i ämnet idrott och hälsa. Tredje aspekten, kompetens handlar om att den 

egna upplevda kompetensen är tillräcklig för vad utförandet avser. Av studien har jag kunnat 

konstatera att den föreningsaktiva gruppen upplevde kompetens i ämnet idrott och hälsa, men 

att idrottsämnet dock inte bidrar med nya kunskaper. De icke föreningsaktiva upplevde en 

bristande kompetens till idrottsämnet eftersom ämnets utformning bestod av aktiviteter 

hämtade från föreningsidrotten.  

 

Slutsatsen är den att föreningsaktiva elever är mer motiverade till ämnet idrott och hälsa i 

jämförelse med icke föreningsaktiva elever. Föreningsaktiva elever besitter dock inte enbart 

på positiva attityder till idrottsämnet. På grund av deras tidigare erfarenheter av 

föreningsidrotten, som såldes inte motsvarar deras förväntningar av idrottsämnet. Å ena sidan 

är detta positivt, eftersom föreningsaktiva elever upplever påtagliga skillnader. 

Verksamheterna behandlar samma ämne, men målet är dock inte densamma för 

verksamheterna.  Å andra sidan skapas förvirring om inte idrottsämnets syfte klargörs för 

eleverna. De ickeföreningsaktiva eleverna är negativa i deras attityder till ämnet idrott och 

hälsa på grund av att föreningsidrottens påverkan på idrottsämnet. Upplevelsen av låg 

kompetens bekräftas ännu en gång i samband med ett lågt inflytande hos eleven som tagit 

avstånd till föreningsidrotten.  
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1. Inledning 

 

Idrott är en fritidsaktivitet som involverar och engagerar många barn och ungdomar. En 

majoritet av barn och ungdomar över sju år deltar i någon form av organiserad 

idrottsverksamhet (Riksidrottsförbundet, 2010). Föreningsidrotten är den största organiserade 

fritidssysselsättningen bland barn och ungdomar i Sverige (Ekberg, 2009). Föreningsidrotten 

har med andra ord en anmärkningsvärt stark ställning i ungas liv. Idrotten intresserar och 

aktiverar som idrottsverksamhet och i nöjesform. Det finns ingen annan frivilligt organiserad 

verksamhet som kan jämföras med idrottens förmåga att locka barn och ungdomar till en aktiv 

fritid (Peterson, 2007). 

 

Idrottsämnet är komplext och ska uppfylla både samhällets och individens behov och krav. I 

ett skolämne som idrott och hälsa finns en uppbenbar relation till föreningsliv (idrott) och till 

samhället (hälsa) (Vetenskapsrådet, 2007). Ämnet idrott och hälsa och föreningsidrotten är 

uppbyggda på olika sätt och fungerar såldes väldigt olika trots likheten att de behandlar 

samma ämne, nämligen idrott. Ämnet idrott och hälsa är reglerad genom styrdokument och 

skolplikt och föreningsidrottens verksamhet bygger på frivillighet. Ämnet idrott och hälsa 

undervisas av utbildade professionella idrottspedagoger där undervisningen relateras till 

styrdokumentens anvisningar. Medan föreningsidrotten bygger på ideella krafter där kravet på 

utbildning inte existerar (Peterson, 2006). Idrottsledarens uppdrag är däremot svårt att 

fastställa eftersom det ser olika ut beroende på idrott, förening och verksamhet. 

Idrottsverksamhetens mål är beroende av ledarens egen föreställning av vad ledarrollen 

innebär (Redelius, 2007).   

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt att föreningsaktiv elever är mer 

motiverade och besitter en allmänt positivare inställning till ämnet idrott och hälsa, i 

jämförelse med elever som tagit avstånd till föreningsidrotten. En möjlig förklaring är såldes 

skolidrottens förhållande till föreningsidrotten. Är det möjligen, idrottsämnets innehåll som 

påverkar elevernas motivation? Utformas idrottsämnet på samma sätt som föreningsidrotten? 

Har ämnet idrott och hälsa förlorat sitt viktigaste syfte att förmedla positiva upplevelser och 

kunskaper, för att skapa en förståelse hos eleven för sambandet mellan fysisk aktivitet och 

hälsa? Detta är en central och viktig del som berör min framtida yrkesprofession. 
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2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att analysera och tolka gymnasieelevers attityder och motivation 

till ämnet idrott och hälsa.  

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur ser gymnasieelevers skilda förutsättningar ut, beroende på föreningsaktiv - eller 

icke föreningsaktiv elev? 

- Påverkar föreningsidrotten skolidrotten och i så fall på vilket sätt? 
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3. Bakgrund 

 

I bakgrunden kommer inledningsvis, ämnet idrott och hälsa att beskrivas ur ett kort historiskt 

perspektiv. Idrott som begrepp kommer definieras. Fortsättningsvis kommer upplevelsen av 

idrottsämnet och föreningsidrotten förhållande till varandra att behandlas utifrån tidigare 

forskning. Avslutningsvis definieras Bourdieus begrepp och betydelsen av upplevelsen av 

fysisk aktivitet. 

 

 

3.1 Ämnet idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv. 

Under de senaste årtiondena har ämnet Idrott och hälsa i skolan genomgått förändringar. 

Idrottsämnets benämning har förändrats sex gånger från att ha benämnts som gymnastik, lek 

och idrott till idrott för att i dagsläget benämnas som idrott och hälsa (Blom & Lindroth, 

1995). Långt in på 1900-talet hade Linggymnastiken ett stort inflytande på skolans 

gymnastikämne som var dåvarande benämning, gymnastik. Ett namnbyte skedde år 1980 från 

gymnastik till idrott. Ämnet fick då sin legitimitet genom att verksamheten var fysiologiskt 

inspirerad och syftet var att ge eleverna goda grundkunskaper för en aktiv fritid. Lek och 

rekreation med betoning på samarbete hade blivit självklara inslag med motivering att locka 

elever till deltagande för ett livslångt intresse. Återigen skedde ett namnbyte till dagens 

benämning, idrott och hälsa (Engström, 2010). Anledningen till en namnändring är för att 

tydliggöra att det finns likheter, men också skillnader, mellan ämnet idrott och hälsa och den 

föreningsidrott som bedrivs. Den förändrade ämnesbeskrivningen för idrottsämnet ska inte ses 

som ett avståndstagande från idrotten utan som en markering av att idrottsämnets syfte är att 

nå övergripande mål (Ekberg och Erberth, 2000).  

 

3.1.1 Handslaget, ett samarbete emellan ämnet idrott och hälsa och 

föreningsidrotten. 

Relationen mellan ämnet idrott och hälsa, och föreningsidrotten via riksidrottsförbundet har 

dock varit nära genom ett idrottsprojekt med benämningen handslaget. Ett så kallat handslag 

mellan regeringen och idrottsrörelsen som startades år 2003 och som fortlöpte under en 4 års 

period. Regeringen avsatte en miljard kronor för satsning på idrottens barn och 

ungdomsverksamhet. Riksidrottsförbundet (RF) fick finansiella medel för att uppmuntra 

idrottsföreningar att öppna dörrarna för fler, satsa på flickornas idrottande, delta i kampen mot 

droger och samarbeta med skolorna. Åtgärder skulle vidtas för att erbjuda inaktiva barn och 

ungdomar lustfyllda och hälsofrämjande aktiviteter. Idrottsföreningar uppmuntrades till ett 

nära samarbete med skolorna för att utveckla metoder som lockar fler elever till fysisk 

aktivitet i olika former. Tanken bakom statens önskemål var att föreningsidrotten under 

skoltid skulle uppmuntra och aktivera inaktiva barn och ungdomar, genom att skapa ett 

intresse för en aktiv fritid. Denna målsättning är redan inbyggd i läroplanen för skolidrotten, 

medans den inte ingår i föreningsidrottens verksamhet, tvärtom den omfattar endast de som 

söker sig dit av fri vilja (Peterson, 2006). Tomas Peterson (2007) för ett intressant 
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resonemang i utvärderingen av ”Handslaget". Författaren intar en kritik ställning till 

föreningsidrottens medverkan i skolan och dess konsekvenser. 

 

Fältet läcker således i den änden och det är detta som gör Handslaget så problematiskt. Men läckan är också 

förutsättningen; utan ett svagt idrottsämne hade denna verksamhet inte behövts. Regeringen vill ta 

föreningsidrotten till hjälp för att lösa skolans problem. Detta blir, menar jag, i sin tur indirekt ett argument 

för att inte behöva ta itu med en omfattande folkhälsopolitisk problematik (Peterson 2007, s. 31). 

 

Peterson (2007) ger uttryck åt, om inte skolan klarar av att stimulera till fysisk aktivitet, hur 

ska då föreningsidrotten nå dess elever som redan en gång sagt nej till föreningsidrotten? 

Föreningsidrotten är bra på de som föreningsidrotten är bra på och det är en verksamhet som 

är utformat på idrottens fält, enligt fältets egen logik och specifika förutsättning.  

 

Vi står inför ett omfattande folkhälsoproblem, de aktiva rör sig allt mer men de inaktiva blir 

allt fler (Engström, 2004). För att åtgärda detta samhällsproblem borde regeringen satsa på att 

stärka idrottsämnet genom att utöka timantalet, ge ämnet ett kvalitativt bättre och mer allsidigt 

innehåll och krav på behöriga lärare etc. Från en sådan position skulle skolan kunna 

samarbeta med föreningsidrotten men på skolans villkor (Peterson, 2007). 

 

3.2 Begreppet idrott 

 

Idrott som begrepp kommer definieras. Vad menas då med ordet begrepp? En vid och allmän 

definition av begrepp är ”Ett begrepp är en bestämning eller en rad inbördes relaterade 

bestämningar som betecknar ett föremål, en grupp av föremål” (Patel & Davidsson 2011, 

s.19). Ett begrepp består av ett idéinnehåll och ett omfång, dvs. idéinnehållet innehåller de 

kännetecken som är gemensamma för bestämningen av företeelsen. Omfånget utgörs av de 

företeelser som omfattas av bestämningen (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Mot bakgrund av ovanstående, definieras begreppet ”idrott”. I nationalencyklopedin 

definieras idrott som en sammanfattande beteckning för skilda slag av kroppsövningar. 

Idrottsrörelsens definition är ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och 

rekreation eller uppnå tävlingsresultat” (Nationalencyklopedin, 2012). I första kapitlet av 

Riksidrottsförbundets stadgar, ”idrotten vill” redogör idrottsrörelsen för; ”idrott är fysisk 

aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning 

och lek, tävling och uppvisning” (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 11). 

 

3.3 Skillnaderna mellan ämnet idrott och hälsa, och föreningsidrott 

 

Idrottsämnet är komplext och ska uppfylla både samhällets och individens behov och krav. I 

ett skolämne som Idrott och hälsa finns en uppbenbar relation till föreningsliv (idrott) och till 

samhället (hälsa). Ämnet idrott och hälsa och föreningsidrotten är uppbyggda på olika sätt och 

fungerar såldes väldigt olika trots likheten att de behandlar samma ämne, nämligen idrott 

(Vetenskapsrådet, 2007). Ämnet idrott och hälsa är reglerad genom styrdokument och är ett 
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obligatorium för barn i grundskolan (Peterson, 2007). Därefter fortsätter nästan alla till 

gymnasieskolan, även om denna är en avgiftsfri och frivillig skolform (Regeringskansliet, 

2012). Föreningsidrottens verksamhet bygger på frivillighet, och på en fastställd 

medlemsavgift som ger grundläggande medlemsrättigheter i föreningen (Riksidrottsförbundet, 

2012). 

  

Riksidrottsförbundet policydokument ”idrotten vill” är motsvarigheten till skolans 

styrdokument och redogör ”Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar 

människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt” (Idrotten vill, 2009, s. 

13). Med ungdomsidrott avser riksidrottsförbundet, idrott för ungdomar mellan 1320 år. 

Riksidrottsförbundets riktlinjer för ungdomsidrott är bl.a. att ”Tävlingsverksamheten för såväl 

flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig 

utveckling, och motverkar utslagning” (Idrotten vill, 2009, s. 24). Samtidigt är tävlandet 

grunden för föreningsidrotten, med sin grund i konkurrans och rangordning (Peterson, 2007). 

 

Ämnet idrott och hälsa undervisas av utbildade professionella idrottspedagoger där 

undervisningen relateras till styrdokumentens anvisningar. Medans föreningsidrotten bygger 

på ideella krafter där kravet på utbildning inte existerar (Peterson, 2006). Trots att 

idrottsrörelsens ledare sällan har en pedagogisk utbildning och inte styrs av en formell 

läroplan, har idrottsledaren en pedagogisk auktoritet. Idrottsledarens uppdrag är svårt att 

fastställa eftersom det ser olika ut beroende på idrott, förening och verksamhet. 

Idrottsverksamhetens mål är beroende av ledarens egen föreställning av vad ledarrollen 

innebär (Redelius, 2007). Idrottsföreningarnas verksamhet är inriktat på barn och ungdomar 

som söker sig dit frivilligt. Den fysiska aktiviteten i skolan har sin viktigaste målgrupp, de 

elever som av olika skäl inte lockas av den organiserade föreningsidrotten. Här krävs en 

pedagogisk utbildning av idrottslärarna som engageras i skolans arbete (Peterson, 2006). I 

idrottsämnet samlas elever med olika idrottserfarenheter vad det gäller kunskap och färdighet. 

I vissa åldersgrupper är två tredjedelar av barn och ungdomar medlemmar i en idrottsförening. 

Ungdomarna är delaktiga i föreningsverksamheten vid flera tillfällen per vecka och i en 

tävlingsinriktad miljö. Där av tar många elever med sig föreningsidrottens verksamhet till 

undervisningen i idrott och hälsa genom tankar och idéer (Londos, 2010).  

 

3.4 Inställning till ämnet idrott och hälsa, och föreningsidrott 

 

Enligt Redelius (2002) har föräldrarna en betydelse för inställningen till ämnet idrott och 

hälsa. Armstrong & Welsman (1997) anser att föräldrarnas intresse till fysisk aktivitet är 

avgörande för barnets upplevelse av - och inställning till fysisk aktivitet.  

 

Idrott är en fritidsaktivitet som involverar och engagerar många barn och ungdomar, och de 

allra flesta ungdomar närmare 90 % har erfarenhet av föreningsidrott. I ålder 7 – 14 år är ca 

70 % föreningsaktiva. Ungdomar i åldrarna 13 – 20 år är dryga 50 % medlemmar i en 

idrottsförening (RF, 2010).  Skolverket (2003) redogör att elever upplever ämnet idrott och 

hälsa som ett viktigt ämne, där två av tre elever anser att idrottstimmarna bör utökas. Ämnet 
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idrott och hälsa tenderar dock i grundskolans senare år att förlora något i popularitet. 

Föreningsaktiva elever upplever ämnet idrott och hälsa mer positivt än icke föreningsaktiva 

elever (Skolverket, 2003). Barn och ungdomar som tagit avstånd till föreningsidrotten har en 

negativ inställning till ämnet idrott och hälsa. Av den anledningen att de upplever känslor av 

bristande kompetens (Lake, 2001). Enligt Raustorp (2004) är betydelsen av upplevd 

kompetens en avgörande aspekt för fortsatt fysiskt deltagande. Centrala motiv för deltagande 

av fysisk aktivitet enligt Engström (2010) är den egna upplevda förmågan, färdigheten, 

kapaciteten och prestationen. Hassmén, Hassmén och Plate (2003) anser att motivationen är 

en avgörande faktor för prestationen. Skolverket (2003) bekräftar att elever som inte är fysiskt 

aktiva upplever låg – eller amotivation till ämnet idrott och hälsa. Föreningsaktiva elever 

upplever motivation och gynnas i ämnet idrott och hälsa (ibid). Av den anledningen att 

idrottsundervisningen främst består av bollsporter, som även utgör den största 

fritidssysselsättning (Skolverket, 2010).  

 

Engström (2010) menar att ämnet idrott och hälsas dominerade praktiker är tävling, 

rangordning och fysiskträning. Elever som fångats av idrottsämnets logik ser dessa praktiker 

som något meningsfullt och utvecklande. Forskning visar enligt I. Ericsson (2003) att 

idrottsämnet alltmer kommit att likna föreningsidrotten och att olika bollsporter dominerar i 

idrottsundervisningen. Sandahl (2005) anser att idrottshallen symboliserar uttryck för 

utövandet av bollspel och hänvisar till golvet med dess linjer som markerar olika typer av 

bollsporter. Idrottshallen signalerar ett tydligt visuellt budskap till lärare och elever så fort de 

kommer in genom dörren. Sandahl kallar det för ”läroplan i linjer”, dolda attribut som 

inspirerar idrottslärarna och eleverna vilka aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet, nämligen 

bollsport. Föreningsaktiva elever är där med mer aktiva i idrottsundervisningen än icke 

föreningsaktiva elever. Sandahls forskning (2005) visar att elever som är aktiva i en 

idrottsförening har större inflytande i idrottsämnets undervisning. Det beror såldes på att 70 % 

av idrottslärarna är aktiva inom en föreningsrörelse och den frivilliga idrottsrörelsen har stort 

inflytande på undervisningen. 

 

Om både läraren och de elever som idrottar på fritiden är överens, förekommer tävling ständigt i 

undervisningen och görs ”naturligt”. Detta tillämpas oavsett om eleverna som inte har erfarenhet från idrotten 

vill tävla. De utsätts för ett symboliskt våld, då tävling betraktas som en självklarhet (Londos, 2010, s. 142).  

 

Vidare utvecklar Londos (2010) ett resonemang om att det med stor tydlighet framgår att det 

centrala innehållet i idrottsundervisningen är utövandet av fysisk aktivitet. Med andra ord, det 

är inte frågan om färdighetsinlärning utan att fysisk aktivitet pågår. Det uppstår en absurd 

situation. Det är elevens tidigare färdigheter som bedöms snarare än nyförvärvade kunskaper. 

Om eleverna inte lär sig något nytt i ämnet idrott och hälsa och innehållet består av aktiviteter 

hämtade från föreningsidrotten kommer tävlingslogiken förhållanden att dominera i 

idrottsundervisningen. När det uttrycks att idrottsämnet är ett kunskapsämne ligger fokus på 

den fysiska förmågan. Den teoretiska kunskapen bedöms inte som tillräckligt värdefull vid 

betygsbedömning. När eleverna ska bedömas värdesätts deras idrottsliga färdigheter och där 

med favoriseras de föreningsaktiva eleverna. Där av bör inte ämnet idrott och hälsa influeras 

av föreningsidrottens logik (Londos, 2010). Det medför risker enligt Peterson (2009) att 
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föreningsidrotten får en för strak ställning i idrottsundervisningen, eftersom en reducering av 

styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa sker. 

 

3.4.1 Förankring till styrdokument 

 
I kursplanen för ämnet idrott och hälsa framkommer inga konkreta kriterier för hur bollsporter 

bör presenteras i idrottsundervisningen. Kunskapsprocessen betonas i läroplanen för 

grundskolan och gymnasieskolan. En hälsofostran, som bl.a. innebär att medverka till att 

eleverna ägnar sig åt fysisk aktivitet, vilket ingår i hela skolans uppdrag men betonas särskilt i 

ämnet idrott och hälsa (Londons 2010). Lars-Magnus Engströms (2004) forskning visar att 

skolan inte klarar av att få alla eller ens merparten att ägna sig åt fysisk aktivitet, genom att 

stimulera till fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv. Idrottsämnets innehåll blir av 

väsentlig betydelse, ämnet idrott och hälsa har en tydlig teoretisk profil men inriktning hälsa. I 

kursplanen för Idrott och hälsa 1, betonas syftet att; ”Undervisningen ska leda till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och 

om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet” (Skolverket, 2011, s. 83). 

”Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade för att alla kan delta och 

utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 

anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål” (Skolverket, 2011, s. 83).  

 

I ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa betonas att ämnet;  

 

Ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och 

hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktivteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors 

hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa (Skolverket 2011, s. 83). 

 

3.4.2 Motiv för deltagande 

 
Weinberg & Gould (2003) beskriver att genom en dynamisk process påverkas den enskilda 

individens motiv till fortsatt fysisk aktivitet. Motivation till fysisk aktivitet handlar om vilka 

motiv individen har dvs. upplevelsen av vad utförandet ger, för ett fysiskt aktivt deltagande. 

Författarna presenterar motiven nedan;  

 

 Att känna glädje till aktiviteten, samt upplevelsen och utmaningen av aktiviteten i sig. 

Detta motiv är det starkaste motivet. 

 Att uppleva delaktighet, samhörighet och tillhörighet till omgivningen. 

 Att känna personlig och psykologisk trygghet. 

 Att uppleva tillräklig kompetens för aktiviteten, och uppnå utveckling av personliga 

färdigheter samt uppnå mål. 

 Belöningar och social status. Att få uppmärksamhet, igenkännande och beröm. 

 Tävling, att vinna och känna framgång (ibid).  
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Thedin, Jakobsson & Engström (2008) belyser på övergripande motiv för deltagande i en 

idrottsverksamhet.   Det första motivet handlar om att ingå i ett sammanhang med signifikanta 

andra. Det andra motivet handlar om vad utförandet ger, upplevelsen av rekreation. Det tredje 

motivet utmärker utveckling av nya färdigheter. De menar att de föreningsaktivas upplevelser 

av tävling varierar, vissa drivs och motiveras av tävling medan andra accepterar tävling för 

fortsatt deltagande. 

 

Engström (2010) beskriver att deltagarna i tävlingsidrotten har ett gemensamt intresse, men 

måste också dela ett antal värderingar som är väsentliga för verksamheten. Exempel på sådan 

värdering är att vara målmedveten, att betrakta kroppen som instrument, visa på psykiskt och 

fysisk mod, att det är naturligt och stimulerande att tävla, konkurrera, rangordna, vinna, följa 

givna regler och överrenskommelser och slutligen att vara lojal. För den individ som upplever 

de ovan angivna värderingarna som meningsfulla upplever den organiserade tävlingsidrottens 

krav som meningsfullt. För andra upplevs dessa krav på idrott som förväntningar på 

individen. Vidare finns det individer som upplever tävlingsidrottens krav som helt 

meningslösa. I flera avseenden är tävlingsidrotten en speciell kulturform. Det gäller särskilt 

den fysiska aktiviteten men också den tydliga rangordningen efter prestationsförmågan. Vad 

är det då som kännetecknar den organiserade tävlingsidrotten? Det första karaktäristiska är att 

deltagandet styrs av regler som formulerats av officiella idrottsorganisationer. För det andra är 

tävlingsidrottens regelverk och krav på utförande som innebär att individen måste anpassas 

till idrotten och inte tvärtom. Ett annat kännetecken är att den organiserade tävlingsidrotten är 

en av de få kvarvarande kulturer i vårt samhälle där män och kvinnor hålls åtskilda. Ett tredje 

kännetecken är att den organiserade tävlingsidrotten kräver individuell god fysisk förmåga 

och färdighetsträning för att uppnå framgång inom verksamheten (ibid). 

 

Idrottsstödutredningen (2008:59) utgör att ett framträdande mål i statens idrottspolitik och 

belyser på att idrottsrörelsen ska utgöra en socialisationsarena. Där föreningsidrotten fostrar 

och socialiserar ungdomar in i en kultur med särskilda kulturella och social värden med 

positiva beteendemönster, normer och värderingar för handling genom en idrottsligpraktik. 

Thedin, Jakobsson & Engström (2008) menar att ungdomar måste förstå och tolka den sociala 

kontexten i dess specifika sammanhang för att kunna delta.  

 

3.5 Habitus 

 

En möjlig förklaring till elevens attityd och motivation till ämnet idrott och hälsa kan relateras 

till individens habitus. Begreppet habitus framfördes av den franske sociologen Pierre 

Bourdieu. I Donald Broadys avhandling beskriver han begreppet habitus som ett, ”system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen 

(Broady, 1990, s. 228) En person sätt att vara är ett resultat av individens tidigare upplevda 

erfarenheter. Det är alltså den position individen befinner sig i som avgör personens sätt att 

se, tänka, känna, etc. och ens val i livet (Broady, 1990). Habitus begreppet omfamnar de 

erfarenheter individen besitter, det individen utsatt sig för och det individen upplevt formar 

individen till den personen individen är. Habitus bestämmer alltså hur individen uppfattar 
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världen. Om olika individer deltar i samma idrott och är med om samma händelse, så 

uppfattar de dessa företeelser på skilda sätt. Detta beror på enligt Bourdieus teorier att 

individerna har olika habitus (Redelius, 2007).  

 

Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vulgärt osv., men denna 

skillnad är inte alltid densamma. Så kan till exempel ett visst beteende eller en viss tillgång framstå som 

distingerad för den ene, pretentiös eller skrytsam för den andre och vulgär för den tredje” (Bourdieu, 1999, s. 

19).  

 

Den sociala världen är komplex och trots detta lyckas vi hantera den. Vilket beror på vårt sätt 

att vara, och på vårt sätt att omedvetet handla. Individen handlar omedvetet i den medvetna 

tanken, som individen har inuti sig själv. Vi handlar och värderar utan att reflektera över vad 

vi gör. Denna inrutade handling påbörjas under barndomen, forstätter i skolan och är ständigt 

en pågående process, som formar individen till den person individen är och det individen kan. 

Det förhållningssätt som kännetecknar en individ har alltså förvärvats genom de erfarenheter 

och upplevelser individen hittills har haft. Erfarenheterna och minnena har blivit ett med 

individen och det individen har erfarit bär individen med sig (Bourdieu, 1977).  

 

Då habitus bygger på den samlade sociala erfarenheten av det som individen införlivar i 

samspelet med omgivningen, innebär detta flera saker. För det första, som nämnt ovan blir 

barndomen, då individen är som mest formbar och mottaglig för intryck, betydelsefullt och 

avgörande för formandet av en individs habitus. För det andra, innebär det habitus att 

individer med likartade livsmiljöer och livserfarenheter kan relateras till förväntat beteende 

relaterat till sociala skikt (Larsson, 2008). För det tredje, innebär det enligt Engström (2010) 

som framhåller att individens habitus är svår att förändra men dock inte omöjlig. Uppstår 

långvarig dissonans mellan habitus och den sociala omgivningen kan ens habitus förändras. 

De handlingar människor utför är ett resultat av deras vilja och förmåga, som är relaterat till 

individens habitus och till omständigheterna. Individens handlingar formas i mötet mellan 

habitus och det utbud som för tillfället existerar. 

 

Engström (2010) menar att om man ska förstå valet av aktivitet måste man ta hänsyn till den 

kroppsövningskultur och den sociala status som omger individen. Där av är individer som 

omgivits av föreningsidrotten kultur, med hög status mer motiverade till ämnet idrott och 

hälsa. Förutsatt att ämnesinnehållet representerar likvärdig kroppsövningskultur som 

föreningsidrotten (ibid). Idrottslärarens tidigare idrottsliga erfarenheter ligger till grund för 

valet av yrke och påverkar undervisningens innehåll i ämnet idrott och hälsa (Annerstedt, 

1991).  
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4. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt presenterar jag den teoretiska referensramen som min studie grundar sig på. 

Jag kommer även i detta avsnitt att beskriva olika typer av motivation. 

 

 

Nationalencyklopedin definierar motivation ”psykologisk term för de faktorer hos individen 

som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2012). 

Ordet motivation kommer från latiners movere, vilket kan översättas med att orsaka rörelse. 

Motivationen är därmed alltid riktad mot eller ifrån någonting, det finns alltså ett mål för 

beteendet (Hassmén & Hassmén, 2010). Enligt Sjöberg (1997) är motivation ett ord som 

betecknar psykologiska drivkrafter av olika slag. Psykologiska drivkrafter gestaltar sig i form 

av viljan att uppnå makt, sociala relationer och behovet av att prestera. Fysiologiska 

drivkrafter gestaltar livsnödvändiga aspekter som hunger och törst.  

 

4.1 Den självbestämmande teorin (eng. Self-Determination theory). 

 

Deci och Ryan (2000) utformade en motivationsteori, Self-Determination theory som är väl 

tillämpad inom idrottspsykologin. Hassmén och Hassmén (2010) beskriver den 

självbestämmande teorin, en teori om motivation och personlighet, dvs. en teori som 

beskriver varför individen presterar bra samt mår bra. Deci och Ryan (2000) lyfter fram tre 

grundläggande psykologiska aspekter som påverkar individens personliga utveckling, behovet 

av kompetens, självständighet och tillhörighet som utgör grunden i den självbestämmande 

teorin. Teorin beskriver hur individens tankar, insikter och interaktionen med den sociala 

omgivningen berör individens beteende och motivation. Teorin belyser på betydelsen av 

interaktionen för den inre motivationen, den yttre motivationens utveckling, individuella 

skillnader i ett självbestämmande beteende och individens psykiska välmående. Bengtsson 

och Fallby (2011) beskriver teorins aspekter; 

 

 Självständighet: (självbestämmande) individen vill uppleva känslan av inflytande och 

drivkraft (motivation) genom möjligheten att påverka den egna situationen. 

 Kompetens: betyder om att individen vill känna känslan av att den egna kunskapen 

räcker till, i den miljön individen befinner sig i. Det handlar om att individen upplever 

att den egna kompetensen räcker till, för att våga utmana och uppleva framgång.  

 Tillhörighet: handlar om viljan att tillhöra en grupp, identifiera sig med gruppen och 

uppleva trygghet i gruppen, dvs. en god miljö med positiva inslag och glädje. 

 

Till en början beskrev Deci och Ryan (2000) endast begreppen inre - och yttre motivation för 

att förklara en individs beteende. Detta visade sig dock i ett begränsat synsätt av den enskilda 

individens beteende. Författarna utvecklade och presenterar en indelning av motivation i tre 

begrepp nämligen; inre – och yttre motivation samt amotivation. Figur 1, redogör för Deci 

och Ryans (2002) motivationsteori och visar en översikt av motivationstyperna. Inre 
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motivation symboliserar individens drivkraft av tillfredsställelsen i sig som aktiviteten ger vid 

utförandet. Yttre motivation handlar om effekterna av vad aktiviteten ger. Amotivation 

beskriver avsaknaden av motivation till utförandet. Dessa tre typer av motivation placeras 

längs ett kontinuum i den självbestämmande teorin. Modellen beskriver att motivation består 

av samverkande delar från amotivation (lågt självbestämmande) längst till vänster till inre 

motivation (högt självbestämmande) längst till höger. Den yttre motivationen placeras i 

mitten av kontinuumet och består i sin tur av fyra formaliteter, extern reglering, introjicerad 

reglering, identifierad reglering och integrerad reglering, dessa formaliteter beskriver närmare 

i stycket om yttre motivation.  

 

 

 
 

Figur 1. Self – determination continuum (Deci & Ryan 2002). Modellen beskriver att 

motivation består av olika samverkande delar från amotivation till yttre motivation, med ett 

kontinuum av självbestämmande.  

 

4.1.1 Inre motivation 

Hassmén och Hassmén (2010) menar när individens motivation kommer inifrån, upplever 

individen ett självbestämmande val. Inre motivation handlar om att utför något för nöjet och 

tillfredsställelsen i sig som utförandet ger. En inre motiverad individ upplever känslor av 

glädje, tillfredsställelse och avslappning. Deci och Ryan (2002) beskriver att den inre 

motivationen är den önskvärda motivationen. Den inre motivationen stärks när individen 

upplever hög kompetens och kontroll över situationen. Den sociala miljön är avgörande för 

den inre motivationen, där känslan av att tillhöra en grupp är av betydelse (ibid). Den inre 

motivationen består av tre aspekter. 

 

- Inre motivation för att utveckla och lära sig nå kunskap. Individen deltar i 

aktiviteten i syfte att uppleva tillfredställelse och glädje av att upptäcka, utveckla 

och lära sig nya kunskaper.  

- Inre motivation för att uppnå något. Det handlar om att deltagande utifrån nöjet 

och tillfredsställelsen av försöken att uppnå och skapa något. Fokus ligger på 

processen och bortser från prestationen. Det handlar om ansträngningen och 

försöket att uppnå något för individens egen skull.  
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- Inre motivation för att uppleva den individuella stimulansen. Syftet handlar om att 

delta i aktiviteten för att uppnå positiva sinnesupplevelser (Hassmén, Hassmén & 

Plate, 2003). 

 

Dessa tre typer av inre motivation grundar sig på att individen besitter en självbestämmande 

roll dvs. individens egen möjlighet till påverkan (Hassmén & Hassmén, 2010). Annerstedt 

(2007) menar att en avgörande faktor för en optimal inlärningssituation är den inre 

motivationen, för upplevelsen av fysisk aktivitet i samband med upplevd kompetens. Venden 

Auweel (1999) beskriver att en inre motiverad elev deltar i ämnet idrott och hälsa av glädje 

och intresse för vad utförandet av aktiviteten ger.  

 

4.1.2 Amotivation 

Motsatsen till inre motivation är amotivation, det vill säga avsaknad av motivation, vilket är 

direkt negativt för individen (Bengtsson & Fallby, 2011). Den amotiverade upplever känslor 

av inkompetens och brist på kontroll (Hassmen, Hassmen & Plate, 2003). Amotivation är när 

individen saknar egna mål med utförandet. Den amotiverade individen karakteriseras av brist 

på intention och uppvisar en avsaknad av motivation, vilket leder till låg - eller ingen aktivitet 

alls. Amotivation betraktas som ett flerdimensionellt begrepp. 

 

- Individen upplever en bristande kompetens och förmåga. Vilket är den vanligaste 

orsaken att amotivation uppstår. 

- Ett resultat av individens övertygelse om att den valda strategin inte kommer 

resultera i önskat resultat. 

- Ansträngningen är mer krävande än belöningen för målet. 

- Sambandet mellan brist på kontroll och känslor av upplevd hjälplöshet (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003). 

 

4.1.3 Yttre motivation 

En individ som är yttre motiverad beskrivs som externt motiverad i form av yttre belöningar 

(Hassmén & Hassmén, 2010). Yttre motivation beskrivs av Deci och Ryan (2002) som den 

typ av motivation som ligger mellan inre motivation och amotivation. Yttre motivation bör 

inte uppfattas som endast negativt, eftersom den yttre motivationen består av fyra formaliteter 

som delvis samverkar med den inre motivationen (figur 1). De två sista formaliteter, den 

identifierade regleringen och den integrerade regleringen ses som självbestämmande, 

eftersom individen själv assimilerat dem.  

 

1. Extern reglering, är den minst självbestämmande formaliteten och symboliserar 

beteenden av yttre belöningar. I form av exempelvis status, pengar, beröm eller 

yttre krav från omgivningen. Individen upplever brist på kontroll och lågt 

inflytande.  

2. Introjicerad reglering, individen vill uppvisa hög kompetens oavsett positiv eller 

negativ upplevelse av utförandet. Beteendet kan utföras för att undvika att känna 
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känslor av skuld, stress och oro. Den här typen av yttre motivation är mer 

självbestämmande än den första formaliteten, eftersom individen delvis kan 

påverka beteendet. 

3. Identifierad reglering, handlar om att individen ser värdet av utförandet genom den 

framtida belöning som utförandet ger. Detta leder till ett handlande eftersom 

individen upplever kontroll och individens beteende ses som betydelsefullt av vad 

utförandet ger genom den framtida belöningen.  

4. Integrerad reglering sker när identifierad reglering assimileras samman och 

individens egna värderingar och behov överrensstämmer med målet. Ageranden 

utifrån integrerad yttre motivation kan liknas vid inre motivation. Däremot är det 

målet som är i fokus, och där av yttre reglerad (Bengtsson & Fallby, 2011; Deci & 

Ryan, 2000).  

 

Motivation är en pågående process som ständigt förändras. Genom anpassade individuella 

krav, trygghet och tillhörighet till gruppen kan den yttre motivationens fyra formaliteter 

påverkas och bidra till inre motivation. Den yttre motivationen blir med andra ord en del av 

den inre motivationen om individen upplever kompetens och samhörighet. Självbestämmande 

är det som eftersträvas och det som leder till inre motivation hos individen (Bengtsson & 

Fallby 2011).  
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5. Metod 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av metodansatsen. Vidare beskriver jag det metodologiska 

tillvägagångssätt som tillämpats i studien. Sedan beskrivs hur den empiriska insamlingen gått 

till samt hur det emiriska materialet analyserats. Slutligen en beskrivning av uppsatsens 

tillförlitlighet.  

 

 

5.1 Metodansats 

En studie kräver en hel del överväganden och ställningstaganden. Det kan gälla vilken metod 

som är mest lämplig för studiens syfte, vilka som ska ingå i undersökningsgruppen och 

avgränsningar, etc. (Redelius, 2002). För att undersöka gymnasieelevers attityder och 

motivation till ämnet idrott och hälsa valde jag att genomföra en kvantitativ studie. Syftet med 

att använda en kvantitativ ansats var att erhålla kvantifierbara resultat för att kunna identifiera 

gymnasieelevers attityder och motivation till ämnet idrott och hälsa. Kvantitativ data mäter 

fakta som omvandlas till siffror (Denscombe, 2000). Siffrorna utgör den deskriptiva 

statistiken (Patel & Davidsson, 2011). Vidare skall dessa siffror, enligt Holme och Solvang 

(1997) utgöra analyser, vilket syftar till att beskriva det empiriska materialet. Jag ansåg att 

denna typ av metodansats var mest lämpad eftersom studien grundar sig på en generalisering 

av gymnasieelevers attityder och motivation till ämnet idrott och hälsa. En kvantitativ ansats 

är i linje med det analytiska metodsynsättet som jag valt att tillämpa i denna studie 

(Denscombe, 2000).  

 

Enligt Trost (2007) är det syftet, undersökningsfrågor och det vetenskapliga arbetet som ska 

ligga tillgrund för valet av metodsätt. Jag valde att använda mig av ett analytiskt synsätt i 

syfte att klargöra studiens syfte. Enligt Denscombe (2000) har synsättet sin utgångspunkt i att 

verkligheten är oberoende av människan och grundfrågan är hur kunskap om den objektiva 

verkligen ska uppnås. Författaren beskriver vidare att det analytiska synsättet är lämpligt då 

man vill förklara bakomliggande orsaker till ett visst samband (ibid). I den teoretiska 

referensramen har Deci och Ryans (2002) självbestämmande teori beskrivits med dess tre 

aspekter; samhörighet, tillhörighet och kompetens. Dessa aspekter har jag använt mig utav vid 

granskning av det empiriska materialet. Utifrån det emiriska materialet har jag försökt 

kartlägga gymnasieelevers attityder och motivation till ämnet idrott och hälsa. 

 

5.1.1 Forskningsstrategi 

Jag antog den forskningsstrategi som innebar att jag inledningsvis byggde upp en teoretisk 

bakgrund med en teoretisk referensram. Utifrån den teoretiska referensramen utgick jag från 

tre aspekter för att kunna uppfylla syftet med denna studie. Senare samlades det empiriska 

materialet in och hypotesernas giltighet testades. Uppsatsen baserades i enighet med detta på 

en deduktiv forskningsstrategi (Thuren, 2007). Ett deduktiv arbetssätt innebär enligt Patel och 

Davidsson (2011) att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om 
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företeelser. Författarna menar vidare att genom ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i 

forskningen kunna stärkas genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori. 

 

5.1.2 Urval  

Det andra ställningstagandet var vilka som skulle ingå i studien. När man som forskaren inte 

kan undersöka ”alla individer” måste man enligt Patel och Davidsson (2011) ta ställning till 

hur man väljer ut de individer som ska ingå i undersökningen. Om forskaren inte kan 

undersöka hela populationen, måste forskaren göra ett slumpmässigt urval dvs. en grupp som 

är en miniatyr av populationen. Resultatet som erhålls av urvalet är representativt för 

populationen (ibid). Urvalet blev gymnasieelever som läser den obligatoriska kursen idrott 

och hälsa 1. För att få ett tillförlitligt resultat som möjligt tillfrågades tre olika idrottslärare om 

möjligheten att utför en enkät undersökning under deras idrottsundervisning. För att få en 

spridning över urvalet valdes fyra olika gymnasieklasser, med olika inriktningar ut i samråd 

med undervisande idrottslärare. Sammanlagt tillfrågades 97 stycken elever att besvara 

frågeformuläret för att få ett relevant studieresultat.  

 

5.1.3 Litteratursökning 

Datainsamlingen inleddes med en omfattande litteratursökning. Databaserna Lucia, Libris och 

Primo Beta och användes i huvudsak för att finna relevant litteratur och avhandlingar. Detta 

för att skapa mig en bred bild över vad som var skrivet om området. Eftersom jag valde ha 

utgångspunkten i gymnasieelevers attityder och motivation till ämnet idrott och hälsa inleddes 

en fördjupning av Mikael Londos (2010) avhandling. Utifrån denna avhandling kunde jag 

sedan hitta ett antal författare som återkommande behandlade det valda problemområdet och 

på detta sätt vidgade jag min sökning.  

 

För att finna litteratur som behandlar elevers attityder och motivation till idrottsämnet 

använde jag mig av ovan nämnda databaser. De sökord som användes var en kombination av 

elevers motivation, upplevelse, idrott och hälsa samt föreningsidrott. Utifrån dessa sökord fick 

jag ett relativt stort urval och begränsade mig genom att läsa urvalets titlar. Sedan gick jag 

vidare med att läsa abstrakten för att identifiera vilka artiklar som berörde det valda 

problemområdet. Referenslistorna i den aktuella litteraturen genomsöktes för att leda mig 

fram till ytterligare litteratur inom det valda ämnesområdet, detta för att kvalitetssäkra 

källorna. Litteratursökningen avslutades när författarna refererade till varandra, vilket kan ses 

som ett tecken på att jag inhämtat tillräckligt med information för att fylla bakgrunden.  

 

5.2 Empirisk insamling 

 

5.2.1 Utformning av enkäten. 

I denna studie har en enkätundersökning utförts för att samla in empiri för att besvara studiens 

syfte. En enkätstudie är ett frågeformulär, dvs. en teknik som används för att samla in 



 16 

information (Patel & Davidsson, 2003). Ett frågeformulär bestående av två sidor utformades 

för att besvara studiens syfte (bilaga). Studiens syfte och forskningsfrågor avser att belysa på 

gymnasieelevers attityder och motivation till ämnet idrott och hälsa. Där av valet en 

enkätstudie med individuella attitydfrågor för att på kort tid få ett omfattande underlag. 

Frågorna är utformade med en hög grad av standardisering och strukturering genom att 

frågorna är formulerade med fasta svarsalternativ. Enligt Patel och Davidsson (2011) innebär 

det att respondenten svarar på en fråga genom att välja ett svarsalternativ som är formulerat i 

förväg. Frågeformuläret bestod av attitydfrågor, dvs. att frågorna utgörs av fasta svars 

alternativ som sätt i relation till individens attityd och förhållningssätt till påståendet (Trost, 

2007).  Enkäten omfattar 19 stycken frågor där 18 av dem består av attitydfrågor relaterat till 

ämnet idrott och hälsa. Attitydfrågorna utformades med en femgradig skala, där 1 innebar att 

eleven inte alls överrensstämmer med påståendet och 5 innebar att eleven helt 

överrensstämmer med påståendet. Enkäten går ut på att eleven tar ställning till påståenden och 

anger i vilken utsträckning eleven instämmer i påståendet.  Två av attityd påståendena är 

kompletterade med öppna svarsalternativ, för att ge eleven möjlighet till att utveckla 

påståendet. Sista frågan i frågeformuläret är helt neutral, med avsikt enligt Patel och 

Davidsson (2011) att ge respondenten möjlighet till att kommentera frågornas innehåll eller 

möjlighet till tillägg av sådant som inte uppkommit.   

 

5.2.2 Genomförande 

Tillvägagångssättet vid en enkätundersökning kan ske via formulär som skickas via post, eller 

”enkät under ledning”, vilket innebär att forskaren besöker undersökningsgruppen och 

eventuellt förtydligar i vissa avseenden (Patel & Davidsson, 2011). Genomförandet av den 

kvantitativa enkätundersökningen skedde på en gymnasieskola i en medelstor stad i norra 

Sverige. Jag valde att besöka skolan och eleverna för att personligen presentera mig, syftet 

med studien och avsikten med deras deltagande i studien.  I samråd med lärarna fick jag 20 

min till mitt förfogande i slutet av varje idrottslektion för att genomgöra 

enkätundersökningen. Patel och Davidsson (2011) belyser på betydelsen av att redogöra syftet 

med studien och betydelsen av deras medverkan för att skapa en förståelse för och inspiration 

till studien. Enkätundersökningen skedde i tre etapper under vecka 48 och delades ut till 

sammanlagt 97 gymnasieelever.  

 

Vid en enkät undersökning är det viktigt att det framgår om deltagandet är anonymt samt 

konfidentiell eller inte. Skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt är, om enkäten är 

anonym finns ingen möjlighet till identifiering av enkäten. Är enkäten konfidentiell vet 

forskaren vem som skrivit svaren genom att exempelvis numrerar enkäterna och på så sätt kan 

identifiering ske (Trost, 2007). Jag valde att genomföra en anonym studie. 

 

Innan frågeformuläret delades ut till urvalsgruppen ville jag få en bekräftelse på 

frågeformulärets standard, reliabilitet och validitet genom en pilotstudie. Vilket innebär att 

testpersonen besvarar frågeformuläret för att identifiera eventuella justeringar (Patel & 

Davidsson, 2003).  
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5.3 Analys av empiriskt material 

För att kunna analysera det empiriska materialet använde jag mig av mjukvaruprogrammet 

Excel, för att sammanställa kvantitativa data. Enkätens fasta svarsalternativ har räknats 

samman i Exceldokument där all rådata har sammanställts för att kunna genomföra analysen. 

För att undvika felinmatningar kontrollerade jag inmatningar två gånger av varje persons 

värde, för att kontrollera att rätt siffror var införda. Resultatet sammanställdes i tabeller för att 

på ett illustrativt sätt beskriva resultatet, samt för att underlätta för läsaren. Jag presenterar 

resultatet i procent samt det totala antalet för vardera variabel. Undersökningsgruppen delades 

upp i två analysenheter, den föreningsaktiva gruppen respektive den icke föreningsaktiva 

gruppen. Svaren på de öppna frågorna har jämförts med varandra och liknade svar har 

sammanställts. Jag valde ut några svar som återges i löpande resultattext. Denna 

sammanställning låg till grund för analysen av studien.  

 

De begrepp jag hade för avsikt att urskilja för att kunna analysera det empiriska materialet 

utgick från Deci & Ryans (2000) självbestämmande teori; tillhörlighet, samhörighet och 

kompetens. För att besvara begreppen utformades enkätfrågor som dels behandlar aspekterna 

var för sig, men även tillsammans, i syfte att besvara studiens syfte. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) ger förförståelsen för problemområdet genom litteraturstudier möjlighet till 

att ställa relevanta frågor för det aktuella området. Eftersom en litteraturstudie genomförts 

innan utformandet av enkätfrågorna anser jag att jag har en god förförståelse, vilket var till en 

fördel vid analysen av det empiriska materialet.  

 

 

5.4 Tillförlitlighet 

 

5.4.1 Standardisering 

Trost (2007) menar att en hög grad av standardisering är när frågorna och situationen är 

densamma för alla deltagare. Hög grad av standardisering kräver en stor population och är en 

förutsättning för att kunna uttala sig om hur stor andel av urvalet som svarat på ett visst sätt. I 

den kvantitativa enkätundersökningen för denna studie har en hög grad av standardisering 

tillämpats. 97 stycken respondenter har besvarat enkäten vilket jag anser vara en tillräckligt 

bred population för att besvara studiens syfte och tillförlitlighet. Respondenterna bevarade 

enkäten under samma förutsättningar. Jag var närvarande vid alla tillfällen och 

svarsförhållanden var densamma för samtliga deltagare. Jag valde att använda mig av fasta 

svarsalternativ med undantag på två frågor.   

 

5.4.2 Validitet 

Vid en kvantitativ studie som har ett analytiskt synsätt är den enligt Denscombe (2000) av 

vikt att bedöma giltigheten av resultatet genom dess validitet. Validiteten innebär enligt Trost 

(2007) att man undersöker det man hade för avsikt att undersöka, genom att frågorna som 

ställs ger svar på det som frågan är avsedd att mäta. Genom att utforma och anpassa 
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metodtekniker så att de överrensstämmer med det valda synsättet och syftet med studien 

förbättras validiteten (Denscombe, 2000). Eftersom studien byggde på en enkätstudie med 

utformade frågor, med avsikt att undersöka studiens syfte, ansåg jag att validiteten i studien är 

hög.  Nackdelen med en enkätundersökning är dock att respondenterna kan se enkäter som 

opersonliga (Denscombe, 2000). Därför valde jag att vara närvarande vid 

enkätundersökningen och personligen presentera mig själv, syftet med studien och betydelsen 

av deras medverkan. Denna personliga kontakt anser jag har bidragit till en hög - och 

tillförlitlig svarsfrekvens. 

 

5.4.3 Reliabilitet 

Reliabilitet används för att beskriva trovärdigheten i en mätning och att den inte är utsatt för 

slumpmässigt inflytande dvs. omständigheterna ska vara densamma för alla (Trost, 2007). 

Reliabiliteten syftar till huruvida forskningsinstrumenten är neutrala samt om de skulle ge 

samma resultat vid ett annat tillfälle. Validitet och reliabilitet står i nära relation till varandra. 

Det vill säga att vi undersöker det vi avser att undersöka och att vi gör det på ett tillförlitligt 

sätt (Patel & Davidsson, 2003). I denna studie har reliabilitet används för att uppnå en god 

och tillförlitlig forskningsnivå. Jag valde att genomföra enkätundersökningen under ledning, 

där svaren, i fysisk pappersform sammankallades direkt efter att respondenten ansåg sig nöjd. 

Därmed kunde jag försäkra mig om att svarssituationen såg densamma ut för respondenterna 

och att enkäterna inte kasserades.  

 

5.2.5 Bortfall  

Totalt deltog 97 stycken elever i enkätstudien varav totalt 8 stycken (8 %) var bortfall på två 

olika frågor. På grund av att respondenten ignorerat frågan, svarat på ett felaktigt sätt genom 

att markera fler alternativ eller markerat emellan två svars alternativ. 
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6. Resultat 

 

Kapitlet inleds med en redogörelse av beskrivande data. Resultatet har tematiserats av Deci 

& Ryans (2002) aspekter, baserat på den självbestämmande teorin som framkommit genom 

tolkning och analys av den kvantitativa enkätstudien. Resultatet från enkätundersökningen 

redovisas i form av tabeller, samt förstärkta med citat från de öppna svarsalternativen. I 

resultatet kommer underlaget för enkätstudien att redovisas varav 97 elever deltog. I studien 

är eleverna uppdelande i två analysenheter och såldes representerar den föreningsaktiva 

gruppen och den inte föreningsaktiva gruppen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

analys.  

 

 

6.1 Tillhörighet 

Den första aspekten handlar om känslan av att tillhöra en grupp. Känslan av att uppleva 

trygghet till gruppen och att vistas i en miljö som frambringar glädje hos eleven.  

 

Tabell 1. Redogör för en sammanställning av antalet elever som är medlemmar i en 

föreningsidrott.  

 

Föreningsaktiv 
             Inte 

föreningsaktiv Totalt 

64 % (62)         36 % (35) 100 % (97) 
   

n= 62         n=35 n=97 
 

Med idrottsförening menas en idrottsorganisations som har i syfte att bedriva en verksamhet 

som inriktar sig på en aktivitet med en form av specialisering. Tabellen representerar ett högt 

antal elever som är medlemmar i en idrottsförening, 64 % av 97 stycken besvarade enkäter. 

 

 

Tabell 2. Belyser antalet gånger/vecka eleven är fysiskt aktiva på fritiden. 

 

Antal ggr Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Ingen 0 % (0) 40 % (14) 14 % (14) 
1 - 2 0 % (0) 60 % (21) 22 % (21) 

2 - 3 34 % (21) 0 % (0) 22 % (21) 
3 - 4 24 % (15) 0 % (0) 15 % (15) 
Fler än 5 42 % (26) 0 % (0) 27 % (26) 
      

  n=62 n=35 n=97 
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Tabell 2 redogör en sammanställning av antalet gånger eleverna är fysiskt aktiva på fritiden. 

Vilket även representerar föreningsaktiva elevers utövande av fysiska aktivitet utövar 

föreningsidrottens styrda verksamhet. Fysisk aktivitet innebär minst 30 min sammanhängande 

ansträngande aktivitet med en ökad hjärtfrekvens och andning. Den fysiskt ansträngande 

aktiviteten sker på fritiden dvs. den är inte obligatorisk eller tillhör inte en idrottsorganisation. 

Tabellen redogör tydligt för analysenheternas vanor av fysiskaktivitet. Föreningsaktiva elever 

utövar fysisk aktivitet, utövar den redan organiserade föreningsidrotten, flertalet gånger per 

vecka. Vilket tydligt visar föreningsaktivas motivation till fysisk aktivitet. Elever som tagit 

avstånd till föreningsidrotten har dessutom tagit avstånd till fysisk aktivitet eller redovisar ett 

lågt antal gånger per vecka eleven utövar fysisk aktivitet. Detta resultat visar tydligt på icke 

föreningsaktivas låga motivation eller alternativ amotivation till fysisk aktivitet.  

 

 

Tabell 3. Redogör för antalet gånger/vecka eleven är fysiskt aktiv i en idrottsförening.  

 

Antal ggr Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Ingen 0 % (0) 100 % (35) 36 % (35) 
1 - 2 8 % (5) 0 % (0) 5 % (5) 
2 - 3 16 % (10) 0 % (0) 10 % (10) 
3 - 4 32 % (20) 0 % (0) 20 % (20) 
Fler än 5 43 % (27) 0 % (0) 28 % (27) 
      

  n=62 n=35 n=97 

 

Tabellen visar antalet gånger per vecka eleven är fysiskt aktiv i en organiserad 

föreningsidrott. Resultatet visar att flertalet av de föreningsaktiva eleverna är fysiskt aktiva, 

ett högt antal gånger per vecka. Det höga antalet gånger per vecka eleven är fysisk aktiv i en 

idrottsförening motsvara aktivitet på hög idrottsnivå.   

 

 

Tabell 4. Redovisar en sammanställning av elevernas grundinställning till fysiskaktivitet. 

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 68 % (42) 0 % (0) 42 % (42) 
Instämmer delvis 32 % (20) 26 % (9) 30 % (29) 
Obestämd 0 % (0) 46 % (16) 16 % (16) 
Instämmer inte 0 % (0) 20 % (7) 7 % (7) 

Instämmer inte alls 0 % (0) 8 % (3) 3 % (3) 
    

  n=62 n=35 n=97 
 

De föreningsaktiva eleverna har en positiv attityd till den egna grundinställningen till fysisk 

aktivitet. Ett samband kan såldes ses till ovanstående tabeller som belyser på de 

föreningsaktiva elevernas fysiska aktivitet i den organiserade föreningsidrotten och på 
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fritiden. Detta ger uttryck för att föreningsaktiva elever är motiverade till utövandet av fysisk 

aktivitet. De icke föreningsaktiva elevernas attityd till den egna grundinställningen av fysisk 

aktivitet, relateras till sambandet till utövandet av fysisk aktivitet.  40 % av de icke 

föreningsaktiva eleverna redogör att ingen fysisk aktivitet utövas (tabell 2). 28 % av de icke 

föreningsaktiva eleverna har en negativ attityd till fysisk aktivitet. De resterande 12 % 

representerar en obestämd attityd till fysisk aktivitet som sammanlagt utgör 46 %, vilket 

såldes kan tolkas av att eleven förstår värdet av fysiskaktivitet men upplevelsen av 

rörelseglädje är låg. En korrelation kan ses till att 60 % av de icke föreningsaktiva eleverna 

redogör att det utövar fysisk aktivitet 1 - 2 gånger per vecka (tabell 2). 26 % av dem 

instämmer delvis att de har en god grundinställning till fysisk aktivitet, resterade 34 % av de 

totala 60 % har en obestämd attityd till fysisk aktivitet. Där med är attityden till fysisk 

aktivitet inte är positiv, dock inte uteslutande negativ. 

 

 

Tabell 5. Redovisar en sammanställning av elevernas attityd till om ämnet idrott och hälsa, är 

det roligaste ämnet i skolan. 

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 32 % (20) 0 % (0) 21 % (20) 
Instämmer delvis 48 % (30) 0 % (0) 31 % (30) 
Obestämd 19 % (12) 14 % (5) 18 % (17) 
Instämmer inte 0 % (0) 23 % (8) 8 % (8) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 62 % (22) 23 % (22) 
    

  n=62 n=35 n=97 
 

Tabellen symboliserar en tänkbar tolkning av att föreningsaktiva elever ger ämnet idrott och 

hälsa högre status. På grund av det höga antalet föreningsaktiva elevers attityd till att ämnet 

idrott och hälsa är det roligaste ämnet i skolan. Dock besitter 19 % av de föreningsaktiva på 

en obestämd attityd till idrottsämnet, vilket kan förklaras av att eleverna uppskattar andra 

skolämnen likvärdigt. Föreningsaktiva elevers positiva attityd till utövandet av fysisk aktivitet 

kan såldes ses som en motivationsfaktor i ämnet idrott och hälsa. De icke föreningsaktiva 

elevernas attityd till ämnet idrott och hälsa är såldes representativ negativ. Det kan tolkas som 

en naturlig förklaring med utgångspunkt av ovanstående redovisade tabeller. Av de icke 

föreningsaktiva eleverna redogör 14 % för en obestämd attityd till att idrottsämnet är det 

roligaste ämnet i skolan, vilket dock är positivt eftersom en negativ attityd utesluts. 

Resonemanget går vidare om ämnet inspirerar till fysisk aktivitet på fritiden.  
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Tabell 6. Redogör för en sammanställning av elevernas attityd till om ämnet idrott och hälsa 

inspirerar till fysisk aktivitet på fritiden. 

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 24 % (15) 0 % (0) 15 % (15) 
Instämmer delvis 16 % (10) 0 % (0) 10 % (10) 
Obestämd 48 % (30) 0 % (0) 31 % (30) 
Instämmer inte 11 % (7) 40 % (14) 22 % (21) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 60 % (21) 22 % (21) 
    

  n=62 n=35 n=97 
 

De föreningsaktivas attityder till om ämnet idrott och hälsa bidrar till motivation att utöva 

fysisk aktivitet på fritiden skiljer sig dock åt. En grupp av de föreningsaktiva eleverna är 

positiva i deras attityder till att ämnet idrott och hälsa, motiverar till fysisk aktivitet på 

fritiden. Vilket kan ses som ett starkt samband med att eleverna trivs med utformningen av 

idrottsämnet. Den grupp av föreningsaktiva elever som är obestämda i deras inställning till att 

ämnet idrott och hälsa inspirerar till fysisk aktivitet. Det kan relateras till föreningsaktiva 

elevers attityd till, och förväntningar av att idrottsämnet inte motsvarar föreningsidrottens 

logik.  Resultatet visar att samtliga icke föreningsaktiva elever redogör för att idrottsämnet 

inte bidrar med motivation till utövande av fysisk aktivitet på fritiden.  En möjlig förklaring 

kan relateras till att de icke föreningsaktiva eleverna redan en gång tagit avstånd till 

föreningsidrotten och där med inte inspireras av idrottsämnet karaktär.    

 

 

Tabell 7. Belyser elevernas attityd till upplevelsen av tillhörighet till klassen under 

idrottsundervisningen. 

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 74 % (46) 8 % (3) 50 % (49) 
Instämmer delvis 26 % (16) 60 % (21) 38 % (37) 
Obestämd 0 % (0) 17 % (6) 6 % (6) 
Instämmer inte 0 % (0) 14 % (5) 5 % (5) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 
    

  n=62 n=35 n=97 
 

Känslan av tillhörighet är en betydande motivationsfaktor. Oavsett föreningsaktiv eller icke 

föreningsaktiv indikerar resultatet på att majoriteten av eleverna besitter på en positiv attityd 

till upplevelse av tillhörlighet till gruppen.  Tillhörlighet symboliserar känslan av trygghet och 

delaktighet till gruppen, vilket utgör en viktig drivkraft hos den enskilda elevens motivation 

till ämnet idrott och hälsa. Upplevelsen av tillhörighet skapar trygghet som i sin tur skapar 

delaktighet. Upplevelsen av låg tillhörlighet redovisar 14 % av de icke föreningsaktiva 

eleverna. 17 % är obestämda i deras attityd till känslan av tillhörlighet till gruppen vilket 
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motsvarar varken en positiva eller negativa känsla av tillhörlighet. Ett samband kan ses till 

nästkommande tabell och argumenteringen går vidare. 

 

 

Tabell 8. Representerar en sammanställning av elevernas attityd till fysisk delaktighet under 

idrottsundervisningen. 

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 78 % (48) 11 % (4) 53 % (52) 
Instämmer delvis 22 % (14) 54 % (19) 33 % (32) 
Obestämd 0 % (0) 26 % (9) 9 % (9) 
Instämmer inte 0 % (0) 9 % (3) 3 % (3) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

    

  n=62 n=35 n=97 
 

Tabellen representerar elevernas attityd av upplevelsen till fysisk aktiv delaktighet. Vad som 

avses med fysisk aktiv delaktighet är att eleven är fysiskt delaktigt i den aktivitet som utövas. 

Oavsett föreningsaktiv eller icke föreningsaktiv redogör även denna tabell för att majoriteten 

av eleverna har en positiv attityd till den egna fysiska delaktigheten i den aktivitet som utövas. 

Ett starkt samband kan ses till (tabell 7) med en tolkning som såldes motsvarar att en positiv 

känsla av tillhörlighet resulterar i fysisk delaktighet. På samma sätt som en negativ känsla av 

tillhörlighet motsvara låg fysikaktivitet.  

 

 

Tabell 9. Visar en sammanställning av elevernas attityder till yttre jämförelse under 

idrottsundervisningen. 

   b=4 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 18 % (11) 0 % (0) 11 % (11) 
Instämmer delvis 31 % (19) 0 % (0) 20 % (19) 
Obestämd 45 % (28) 11 % (4) 32 % (32) 
Instämmer inte 0 % (0) 88 % (31) 32 % (31) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 
    

  n=62  n=35  n=97 
 

Yttre press anses i form av exempelvis bra betyg, status och rangordning i gruppen. 49 % av 

de föreningsaktiva eleverna indikerar på att yttre jämförelse är eller delvis är en 

motivationsfaktor. Det kan relateras till föreningsaktiva elevers referensram av 

föreningsidrottens normer, där tävling, jämförelse och rangordning är en förutsättning för 

delaktighet och aktivitet. 45 % av de föreningsaktiva eleverna är obestämda i deras inställning 

till yttre jämförelse. Med andra ord, elevernas attityd till att yttre jämförelse är en 

motivationsfaktor utesluts dock inte, däremot bekräftas det att yttre jämförelse inte är en 
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självklar motivationsfaktor. Av de icke föreningsaktiva elevernas attityd till yttre jämförelse 

redogör 88 % för att yttre jämförelse inte är en motivationsfaktor. Eleverna har därmed tagit 

avstånd till, eller upplever inget behov av yttre jämförelse i ämnet idrott och hälsa. 

Resonemanget fortlöper om elevernas attityder till jämförelse med klasskompisarna under 

idrottsundervisningen. 

 

 

Tabell 10. Visar resultatet av elevers attityder till jämförelse med klasskompisarna. 

   b=4 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 10 % (6) 0 % (0) 6 % (6) 
Instämmer delvis 24 % (15) 0 % (0) 15 % (15) 
Obestämd 44 % (27) 0 % (0) 28 % (27) 

Instämmer inte 16 % (10) 23 % (8) 18 % (18) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 77 % (27) 28 % (27) 
    

      n=97 
 

Tabellen visar föreningsaktiva elevers skilda attityder till yttre jämförelse med 

klasskompisarna under idrottsundervisningen. 24 % av de föreningsaktiva eleverna upplever 

yttre jämförelse med deltagarna i idrottsundervisningen. En naturlig förklarig kan relateras till 

föreningsidrottens påverkan och ståndpunkt till rangordning och klassificering. Det handlar 

om yttre motivation där drivkraften handlar om dominans och jämförelse. 44 % av 

föreningsaktiva elever är obestämda i deras inställning till yttre jämförelse. Därmed är en yttre 

jämförelse något som inte ses som en självklarhet. Att yttre jämförelse inte, eller inte alls 

skulle existera är dock heller ingen självklarhet för de föreningsaktiva elevernas obestämda 

attityd. De icke föreningsaktiva eleverna indikerar dock på att det inte finns något behov av 

yttre jämförelse och där med inget de motiveras utav.   

 

6.2 Samhörighet 

Den andra aspekten utgör samhörighet dvs. upplevelsen av inflytande i undervisningen som 

handlar om att kunna påverka den egna situationen.  

 

Tabell 11. Redovisar en sammanställning av elevernas attityd till det egna inflytandet i ämnet 

idrott och hälsa.  

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 11 % (7) 0 % (0) 7 % (7) 
Instämmer delvis 27 % (17) 0 % (0) 18 % (17) 
Obestämd 52 % (32) 0 % (0) 33 % (32) 
Instämmer inte 9 % (6) 66 % (23) 30 % (29) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 34 % (12) 12 % (12) 
    

  n=62 n=35 n=97 
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Tabellen belyser på elevers attityder till det egna inflytandet av innehållet och utformningen 

av idrottsundervisningen. Resultatet visar att föreningsaktiva elever har delade åsikter 

angående inflytande i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 52 % av de föreningsaktiva 

eleverna är obestämda i deras attityd till det egna inflytandet i ämnet idrott och hälsa. Detta 

kan tolkas av att den enskilda föreningsaktiva eleven är tillfreds med lärarens sätt att utforma 

idrottsundervisningen. Ytterligare ett samband kan relateras till föreningsaktiva elever vars 

attityd instämmer helt eller delvis att eget inflytande av ämnesinnehållet inkluderas. Genom 

att dessa föreningsaktiva elever har en dominerande roll i idrottsundervisningen, vilket såldes 

medför att vissa föreningsaktiva elever tar steget tillbaka eller anförtror sin åsikt till eleven 

med bekräftad status och inflytande. Dock redogör 9 % av de föreningsaktiva eleverna att 

inflytande inte förekommer i idrottsämnet. De icke föreningsaktiva eleverna redogör samtliga 

för att inflytande inte existerar i ämnet idrott och hälsa. 

 

 

Tabell 12. Redogör elevers attityder om innehållet idrottsundervisningen är varierat? 

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 45 % (28) 0 % (0) 29 % (28) 
Instämmer delvis 44 % (27) 29 % (10) 38 % (37) 
Obestämd 11 % (7) 57 % (20) 28 % (27) 
Instämmer inte 0 % (0) 14 % (5) 5 % (5) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 
    

  n=62 n=35 n=97 
 

Majoriteten av de föreningsaktiva elevernas instämmer helt eller delvis att ämnesinnehållet är 

varierat eller delvis varierat. Ett fåtal av de föreningsaktiva eleverna ställer sig dock 

obestämda i deras inställning till om ämnet är varierat. 57 % av de icke föreningsaktiva 

eleverna är obestämda i deras attityd till ett varierat innehåll i ämnet idrott och hälsa. 

Elevernas obestämda attityd bekräftar såldes att ämnesinnehållet inte upplevs enformigt. 14 % 

av de icke föreningsaktiva eleverna instämmer inte att ämnesinnehållet är varierat medan 29 

% påvisar på motsatsen. Nedan redogörs för några utvalda formuleringar av elevernas attityd 

till innehållet i idrottsämnet. 

 

Vi kör typ samma bollsporter hela tiden, om inte kör vi styrke. 

Blir dock samma typ av lektioner. 

Innebär dock inte att det är positivt, mycket onödigt också. 

Idrotten är tråkig i jämförelse med föreningsidrotten.  

 

De icke föreningsaktiva eleverna upplever att innehållet i idrottsundervisningen består av 

dominerande bollsporter. Tillskillnad från föreningsaktiva elevers attityder till att 

ämnesinnehållet i idrott och hälsa inte motsvarar föreningsidrottens innehåll och upplägg. 

Innehållet i idrottsundervisningen bekräftas vara varierat men anses inte vara relevant för den 

föreningsaktivas föreställning av idrottsämnet. Resonemanget går vidare över elevers attityder 

till om undervisningen i ämnet idrott och hälsa bidrar till grundläggande praktiska kunskaper.  
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6.3 Kompetens 

Tredje aspekten berör elevens attityd till den egna upplevda kompetensen i ämnet idrott och 

hälsa. Den egna upplevda kompetensen är av samverkande betydelse för utövandet av - och 

inställning till fysisk aktivitet.  

 

Tabell 13. Redovisar elevers attityder till om ämnet idrott och hälsa bidrar med praktiska 

kunskaper.  

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 
Instämmer delvis 0 % (0) 20 % (7) 7 % (7) 
Obestämd 40 % (25) 34 % (12) 28 % (27) 
Instämmer inte 35 % (22) 46 % (16) 38 % (37) 

Instämmer inte alls 24 % (15) 0 % (0) 15 % (15) 
    

  n=62 n=35 n=97 
 

Resultatet visar att de föreningsaktiva eleverna har en obestämda eller negativ attityd till att 

ämnet idrott och hälsa bidrar med praktiska grundläggande kunskaper.  40 % av de 

föreningsaktiva är obestämda och därmed inte övertygande om att idrottsämnet bidrar med 

kunskaper. Ett markant resultat påvisar föreningsaktivas negativa attityd till att ämnet inte 

bidrar med praktiska kunskaper. En förklaring kan såldes ses till föreningsidrottens oskyldiga 

påverkan på skolidrotten. Föreningsaktiva elevers referensram av specialisering i 

föreningsidrotten speglas av i idrottsämnet och en jämförelse av idrotten sker. Nedan 

presenteras två utvalda påståenden av föreningsaktivas attityd till att ämnet idrott och hälsa 

bidrar med kunskaper. Det bevisar på föreningsidrotten påverkan på ämnet idrott och hälsa.  

 

Jag kan alla moment väl men det är inom föreningsidrotten jag lär mig nya saker. 

Skolidrotten är inte så utvecklande. 

 

De icke föreningsaktiva elevernas åsikter går dock isär. Några påtalar att det lär sig 

grundläggande praktiska kunskaper. En del av dem är obestämda i deras inställning till att 

ämnet idrott och hälsa bidrar med kunskaper. 46 % redogör för att ämnet inte bidrar med 

grundläggande praktiska kunskaper. Ett samband kan dock relateras till två utvalda 

påståenden av icke föreningsaktiva elevers attityd till ämnet idrott och hälsa.  

 

Eftersom jag inte är så bra på bollsporter så känner jag mig dålig på idrotten. 

Idrottens upplägg är lik fotbollen vi gör några övningar sen spelar vi.  

 

Påståenden från de två analysenheterna bevisar på föreningsidrottens oskyldiga påverkan på 

skolidrotten. Åsikterna går dock isär beroende på föreningsaktiv eller inte föreningsaktiv. En 

del av de föreningsaktiva upplever bristande stimulans i idrottsämnet. En del av de icke 

föreningsaktiva eleverna påvisar resultat av upplevd bristande kompetens pga. 

föreningsidrottens påverkan på skolidrotten. 
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Tabell 14. Presenterar en sammanställning av elevernas attityd till idrottsämnet som ett 

kunskapsämne. 

 

Attityd Föreningsaktiv Inte Föreningsaktiv Totalt 

Instämmer helt 13 % (8) 0 % (0) 10 % (10) 
Instämmer delvis 32 % (20) 9 % (3) 24 % (23) 
Obestämd 40 % (25) 29 % (10) 36 % (35) 
Instämmer inte  15 % (9) 49 % (17) 25 % (24) 
Instämmer inte alls 0 % (0) 14 % (5) 5 % (5) 
    

  n=62 n=35 n=97 
 

Sammanlagt är 45 % av de föreningsaktiva eleverna positiva i deras attityder till att ämnet 

idrott och hälsa är ett kunskapsämne. Resultatet visar dock att 40 % av de föreningsaktiva är 

obestämda i deras attityd till idrottsämnet som ett kunskapsämne och 15 % redogör att 

idrottsämnet inte är ett kunskapsämne. En rimlig tes kan såldes relateras till att eleverna anser 

att idrottsämnet endast är ett praktiskt ämne. För att förtydliga elevernas attityd till ämnet 

idrott och hälsa, presenteras fyra påståenden.  

 

Det handlar om att spela. 

Idrott handlar om att röra sig. 

Idrott ska vara roligt. 

Idrott är viktig för att kunna leva ett friskt liv. 

 

Endast ett ytterst fåtal av de icke föreningsaktiva eleverna ansåg att ämnet idrott och hälsa 

delvis är ett kunskapsämne och 29 % var obestämd i deras åsikt. Resterande del av de icke 

föreningsaktiva eleverna som utgör 53 % var negativa i deras attityd till att idrottsämnet är ett 

kunskapsämne. Ett samband kan relateras till (tabell 13) som visar resultat av icke 

föreningsaktiva elevers attityd till föreningsidrottens påverkan på skolidrotten. Nedan 

presenteras två utvalda påståenden skrivana av icke föreningsaktiva elever.  

  

Vi lär oss inga nya saker. 

Vet inte riktig, vi får iallafall motivet att röra på oss. 

 

 

6.4 Sammanfattande analys 

Den föreningsaktiva gruppen, påvisade på hög rörelseglädje genom ett högt aktivt deltagande 

i en idrottsförening och utövande av fysisk aktivitet på fritiden. Vilket även kan konstateras 

av den positiva grundinställningen till fysisk aktivitet. Majoriteten av de föreningsaktiva 

eleverna ansåg att ämnet idrott och hälsa var det roligaste eller tillhörde till de roligare 

ämnena i skolan. Att ämnet idrott och hälsa inte tillhör det roligaste ämnet i skolan anser de 

icke föreningsaktiva eleverna. Detta samband kan relateras till och ses som en naturlig 

förklaring till elevernas låga intresse av fysisk aktivitet på fritiden. Utifrån det resultat jag 
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erhållit, visar enighet med de icke föreningsaktiva elevernas få antal gånger per vecka de är 

fysiskt aktiva, ett resultat på 0-2 ggr per vecka. Med andra ord ämnet idrott och hälsa 

inspirerar inte dessa elever till att utöva fysisk aktivitet på fritiden. Gemensamt för 

analysenheterna var upplevelsen av tillhörighet till gruppen i idrottsundervisningen. Eleverna 

upplevde trygghet till gruppen som ger känslor av glädje och inspiration. En viktig inre 

motivationsfaktor är just upplevelsen att tillhöra en grupp och att identifiera sig med gruppen. 

Upplevelsen av tillhörlighet skapar trygghet som resulterar i delaktighet, vilket resultatet 

tydligt påvisade av sambandet mellan (tabell 7) och (tabell 8). Där antalet delaktiga i vardera 

kategorin, motsvarade attityden av antalet, i varder kategori för tillhörlighet.  

 

Elevernas upplevelse av samhörighet dvs. inflytande i ämnet idrott och hälsa skiljer sig åt. 

Inflytande skapar delaktighet och påverkan av den egna situationen. Delaktighet bidrar till 

inre motivation hos eleven för utövandet av fysisk aktivitet. Resultatet indikerar på att 

föreningsaktiva elever besitter på delade åsikter angående inflytande i ämnet idrott och hälsa. 

Den föreningsaktiva gruppen påvisade en positiv attityd till inflytande i idrottsämnet. Dock 

indikerar hälften av de föreningsaktiva eleverna en obestämd attityd till inflytande i 

idrottsundervisningen. Det dock kan relateras till vissa föreningsaktiva elevers dominerande 

roll i idrottsundervisningen, som medför att en del av de föreningsaktiva eleverna tar steget 

tillbaka eller anförtror sin åsikt till eleven med bekräftat inflytande. De icke föreningsaktiva 

eleverna redogör att eget inflytande inte existerar i idrottsämnet. 

 

Angående elevernas attityd till om ämnesinnehållet är varierat i ämnet idrott och hälsa var 

majoriteten av eleverna positiva i frågan. Dock skiljer sig resultatet från attitydskalan i 

jämförelse med elevernas egen motivering av ämnesinnehållet. Några utvalda påstående från 

eleverna var ”Vi kör typ samma bollsporter hela tiden, om inte kör vi styrke”, ”Blir dock 

samma typ av lektioner”, ”Idrotten är tråkig i jämförelse med föreningsidrotten”. 

Upplevelserna av idrottsundervisningen baserat på tolkning och analys av ovanstående 

formuleringar, ger såldes intrycket av att de icke föreningsaktiva elevernas attityd till 

innehållet i ämnet idrott och hälsa domineras av bollsporter. Tillskillnad från föreningsaktiva 

elevers attityd till att idrottsämnet inte motsvarar föreningsidrottens innehåll och upplägg.  

 

Analysenheternas attityder går dock isär i påståendet av yttre motivation exempelvis i form av 

bra betyg, status och rangordning. En del av de föreningsaktiva eleverna motiveras av yttre 

motivation, vilket resulterar i prestation grundat på yttre orsaker. En annan del av de 

föreningsaktiva eleverna är obestämda i deras inställning till yttre jämförelse. Med andra ord, 

det är en självklarhet att yttre jämförelse inte är en motivations faktor, det är dock ingen 

självklarhet att yttre jämförelse utesluts. De icke föreningsaktiva eleverna är dock eniga i 

deras attityder om att de inte motiveras av yttre faktorer.  

 

Gällande elevernas attityd till om idrottsämnet bidrar med praktiska och teoretiska kunskaper 

gick åsikterna isär. De föreningsaktiva ansåg inte att ämnet idrott och hälsa bidrar med 

praktiska kunskaper, vilket såldes kan ses som en jämförande parallell till idrottsföreningens 

specialisering. Angående de föreningsaktiva elevernas åsikter om idrottsämnet bidrar med 

teoretiska kunskaper ställer sig flertalet av de föreningsaktiva eleverna positiva. Lika många 
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av de föreningsaktiva eleverna är dock obestämda eller negativa i deras attityd till att 

idrottsämnet är ett kunskapsämne och anser att ämnet endast är ett praktiskt ämne. Den icke 

föreningsaktiva gruppens åsikter var delade över ämnet som ett kunskapsämne. De menade på 

att idrottens innehåll bestod av mestadels bollsporter och att utformningen av undervisningen 

är av samma typ. Här uppstår en tydlig konflikt mellan analysenheterna. De föreningsaktiva 

eleverna anser att ämnesinnehållt i idrotten ska bestå av bollspel med spelmoment, samt att de 

anser att de förvärvade kunskaper erhålls i föreningsidrotten. Här skapas det en konflik 

eftersom de icke föreningsaktiva eleverna anser att bollsporter utövas för mycket och att 

ämnet inte bidrar till kunskaper. På samma sätt som föreningsaktiva anser motsatsen, att 

bollsporter utövas för lite och att föreningsidrotten bidrar med kunskaper. Detta visar tydligt 

på föreningsidrotten påverkan på skolidrotten.  
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7. Diskussion och avslutande reflektion 

 

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som dragits utifrån de resultat som presenterats i 

föregående kapitel. Diskussionen omfamnar en metoddiskussion över den valda metodens 

positiva respektive negativa aspeter ur ett forskningsperspektiv, i syfte att ge studien ett 

pålitligt resultat.  Diskussionen fortlöper med en resultatdiskussion i förhållande till studiens 

syfte och forskningsfrågor för studien. Studiens resultat behandlas i diskussion genom 

tolkning och analys av den deskriptiva statistiken. Avslutningsvis avslutande reflektioner och 

förslag till vidare forskning. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien grundade sig på en kvantitativ forskningsmetod. Valet av att använda sig av en 

kvantitativ enkätmetod för studien avgjordes av möjligheten att undersöka ett bredare 

slumpmässigt urval. Den deskriptiva statistiken används för att i siffror ge en beskrivning av 

det insamlade materialet och på så sätt beskriva forskningsproblemet. Forskningsresultat ska 

vara så generella som möjligt, vilket innebär att resultatet ska kunna generaliseras till andra 

människor vid studerandet av en grupp människor. Alltså den studerade gruppen är ett 

stickprov för att sedan generalisera resultatet till populationen (Patel & Davidsson 2003). I en 

studie av denna omfattning ansåg jag att ett urval på 97 stycken elever var tillräkligt för en 

god empirisk grund, i förhoppning att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  Enkäterna 

delades ut under ledning, vilket innebär att jag var närvarande och kunde beskriva studiens 

syfte. Med avsikt att skapa engagemang hos eleverna för betydelsen av deras svar på 

frågeformuläret. Jag var även tillgänglig för eventuella frågor. Svarssituationen såg 

densamma ut för eleverna, dvs. en hög grad av standardisering, vilket resulterar i hög 

reliabilitet. Reliabilitet handlar om trovärdighet i en mätning, att den inte är utsatt för 

slumpmässigt inflytande dvs. omständigheterna ska vara densamma för alla (Trost, 2007).  

 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att förförståelsen för problemområdet genom 

litteraturstudier ger möjlighet att ställa relevanta frågor för det aktuella området. Studiens 

avsikt är att belysa på gymnasieelevers attityd och motivation till ämnet idrott och hälsa och 

frågeformuläret utformades med attitydfrågor. Detta innebar att den svarade fick ta ställning 

till ett antal påståenden och ange i vilken utsträckning den svarade instämmer i påståendena. I 

en enkätundersökning är det angeläget att frågeformuläret består av konkreta och lättförståliga 

frågor. Det är viktigt att svarsalternativen är lättbegripliga. Deltagarnas svar utgör resultatet 

för studien och där av är undersökningen beroende av deltagarnas uppriktighet och att 

frågeformuläret är korrekt besvarat (Trost, 2007). Studien utgör en hög validitet, genom att 

attitydfrågor ger svar på det som frågan är avsedd att mäta. Enkätfrågorna är utformade med 

en hög validitet med utgångspunkt från tidigare litteraturstudier. Utformningen av 

enkätfrågorna var lätta att tyda, och gav litet utrymme för feltolkningar och där av är både 

reliabiliteten och validiteten god i denna del av studien.  
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Metodens svaghet enligt Trost (2007) är att attityd frågor är enformiga och respondenten 

svarar på måfå. Ytterligare en svaghet med metoden är att enkäter bygger på frågor, som 

medför att forskaren är beroende av individens villighet att svara på frågorna.  

 

Efter avslutad idrottsundervisning fick jag möjlighet att genomföra enkätundersökningen. Jag 

började med att presentera mig själv och avsikten med studien för att skapa en hög 

svarsfrekvens. Valet av svarssituation medförde dock att elever som tagit avstånd till ämnet 

idrott och hälsa uteslöts från studien, vilket inte var min avsikt. Elever som av någon 

anledning inte var närvarande vid tillfället, fick inte heller möjlighet att besvara enkäten. För 

denna studie anser jag att enkät under ledning i jämförelse med postenkät, gav en högre 

svarsfrekvens med undantag att inaktiva elever utesluts. Det påvisade även resultatet av 

analysenheternas olika antal. Detta medför att föreningsaktivas attityder utgör en hög 

dominans i studien. Jag är medveten om att det rent statistiskt blir ett säkrare resultat av att det 

är dryga 60 stycken respondenter i en än grupp, i förhållande till 35 stycken respondenter. Jag 

vill dock vara ödmjuk när det gäller generaliserbarheten i denna studie, pga. den tidsbrist som 

förelåg hade jag inte möjlighet att välja ut respondenter för att ett likvärdigt antal av 

föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva. Det är möjligt att ett jämnare antal skulle 

kunna ha påverkat resultatet till viss del.  Trots detta anser jag att resultatet bör anses vara 

tillförlitligt genom att resultatet stärks av tidigare forskning. En förklaring till elevers attityd 

och motivation till ämnet idrott och hälsa kan såldes relateras till elevens habitus. Habitus 

omfamnar de erfarenheter eleven besitter och de händelser eleven upplevt (Bourdieu, 1997). 

Olika elever som deltar i samma idrottsundervisning och är med om samma händelse, 

uppfattar dessa företeelser på skilda sätt. Vilket beror på enligt Bourdieu (1997) på individens 

habitus. Enligt Skolverket (2003) upplever icke föreningsaktiva elever låg motivation till 

ämnet idrott och hälsa. Medans föreningsaktiva elever gynnas i ämnet eftersom 

undervisningen baseras på bollsporter.  

 

En annan lämplig forskningsmetod för att besvara studiens syfte, hade kunnat vara en 

kvalitativ forskning i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Svagheten med 

kvalitativa intervjuer är att de intervjuade eventuellt kan influeras och påvekas av 

intervjuaren. Vilket å andra sidan blir enkäters fördel att ingen påverkan sker utan svaren 

erhålls av respondentens egna åsikter och värderingar.  

 

Vid bearbetning och analys av ett empiriskt material innehåller tabellerna dock ett stort antal 

siffror. Där av har jag försökt att framställa siffrorna i en relativt enkel tabell. Genom att 

beräkna procenttal korrigeras ojämnheter och jämförbarheten kan göras större (Trost, 2007). 

Enkätens fasta svarsalternativ har räknats samman och överförts till tabeller för att göra 

resultatet överskådligt. Svaren på de öppna frågorna har jämförts med varandra och liknande 

svarsalternativ har sammanförts (Patel & Davidsson, 2003).  
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7.2 Resultatdiskussion 

 

Denna studie har i syfte att analysera och tolka gymnasieelevers attityd och motivation till 

ämnet idrott och hälsa. Resultatet har tematiserats av Deci och Ryans (2002) aspekter, grundat 

på den självbestämmande teorin. 

 

I denna studie användes två analysenheter, den föreningsaktiva gruppen och den icke 

föreningsaktiva gruppen. Den föreningsaktiva gruppen representerar högt motiverade elever 

till fysisk aktivitet och till ämnet idrott och hälsa. Deci och Ryan (2002) beskriver tre 

motivations psykologiska begrepp; självständighet, kompetens och tillhörighet som påverkar 

individens personliga utveckling. Dessa tre begrepp har utgjort en betydelsefull grund vid 

tolkning av resultatet. De föreningsaktiva eleverna uppfyllde motiven för motivation. Dock 

ter sig motivationen i olika uttryck i form av inre – eller yttre motivation (Hassmén, Hassmén 

& Plate, 2003). 

 

Den andra gruppen bestod av icke föreningsaktiva elever och som uppvisar en låg frekvens 

av, eller uteslutande fysisk aktivitet. Vilket såldes representeras av en låg motivation eller 

amotivation till ämnet idrott och hälsa. Skolverket (2003) bekräftar att elever som inte är 

fysiskt aktiva upplever låg – eller amotivation till ämnet idrott och hälsa. Deci och Ryans 

(2000) psykologiska motivations aspekter, självständighet och kompetens, uppnåddes inte av 

den icke föreningsaktiva gruppen. På grund av elevernas egen upplevelse till idrottsämnet, 

den upplevda bristande kompetensen, och ett lågt inflytande i idrottsundervisningen. Vilket 

såldes kan bero på en möjlig förklaring till den enskilda elevens tidigare negativa erfarenheter 

av fysisk aktivitet, som såldes resulterat i en avsaknad av fysisk aktivitet. Armstrong och 

Welsman (1997) beskriver att föräldrarnas intresse och inställning till fysisk aktivitet är 

avgörande för barnets upplevelse av och inställning till av fysisk aktivitet. Redelius (2002) 

redogör för föräldrarnas betydelse för inställningen till ämnet idrott och hälsa. Larsson (2008) 

menar att individer med likartade livsmiljöer och livserfarenheter kan relateras till förväntat 

beteende relaterat till sociala skikt. Med detta som utgångspunkt vid analysen av elevers 

motivation till ämnet idrott och hälsa kan såldes habitus vara en möjlig påverkansfaktor för 

motivationen till ämnet idrott och hälsa. Enligt Lake (2001) besitter barn och ungdomar som 

tagit avstånd till föreningsidrotten på en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa (ibid). 

En möjlig förklaring är såldes att eleven besitter en avsaknad av förtrogenhet till idrottsfältet, 

som resulterar i låg motivation till ämnet idrott och hälsa. Möjligen formad av föräldrarnas 

bristande positiva erfarenhet av föreningsidrott. Studien omfattar dock inte faktorerna bakom 

de icke föreningsaktivas val, av att inte delta i en föreningsidrott. 

 

7.2.1 Tillhörighet 

Tillhörighet är ett begrepp i Deci och Ryans (2002) motivationsteori. Gemensamt för 

analysenheterna oavsett föreningsaktiv eller inte föreningsaktiv, var upplevelsen av 

tillhörighet till gruppen i idrottsundervisningen. Alltså den upplevde känslan av att tillhöra en 

grupp och kunna identifiera sig med gruppen och känna känslan av trygghet till gruppen 

(Bengtsson & Fallby, 2011).  En inre motivation handlar om den inre känslan, att eleven utför 
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aktiviteten för den egen positiva känslan (Venden Auwell, Bakker, Biddle, Durand, & Seiler, 

1999). Venden Auweel (1999) beskriver att en inre motiverad individ deltar i ämnet idrott och 

hälsa av glädje och intressen för utförandet av vad aktiviteten ger (ibid). En möjlig tes kan 

såldes bero på att grupperna är homogena. Grupperna består av elever som läser samma 

gymnasieprogram och där med delar ett visst intresse för det gymnasieprogram de valt att 

studera vid. Det handlar om individens habitus. Hur individen värderar är enligt Engström 

(2010) beroende av, och skiftar mellan miljö och sammanhang. Olikheter i människors 

livsvillkor genererar i olika habitus, som i sin tur genererar olika livsstilar som utmärks 

socialt.  

 

7.2.2 Samhörighet 

Elevernas upplevelse av samhörighet dvs. inflytande i ämnet idrott och hälsa skiljer sig dock 

åt. Samhörighet är självbestämmande, individen upplever motivation genom möjligheten till 

att påverka den egna situationen (Bengtsson & Fallby, 2011). Den föreningsaktiva gruppen 

påvisade en positiv eller obestämd attityd till inflytande av idrottsundervisningen. Inflytande 

skapar delaktighet som bidrar till inre motivation hos eleven för utövandet av vad aktivitet 

ger. Sandahls forskning (2005) visar att de elever som är aktiva i föreningsidrotten har ett 

större inflytande i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Enligt I. Ericsson (2003) liknar 

idrottsämnet alltmer föreningsidrotten och olika bollsporter dominerar i 

idrottsundervisningen. Det uppstår en absurd situation, föreningsaktiva elever har ett större 

inflytande eftersom de är föreningsaktiva och idrottsundervisningen kommer mer att lika 

föreningsidrottens verksamhet. Enligt Backman (2007) är habitus individens egen känsla för 

rätt och fel, den omedvetna känslan som styr individens val för vad som upplevs som möjligt 

och passande (ibid). Därmed kan såldes föreningsaktivas relation till föreningsidrotten ses 

som ett naturligt inslag att applicera i ämnet idrott och hälsa, om föreningsidrottens fält 

representeras på idrottsämnets fält. Tänk hur fel det blev! Engström (2010) menar att om man 

ska förstå valet av aktivitet måste man ta hänsyn till den kroppsövningskultur och den sociala 

status som omger individen. Elever som omgivits av föreningsidrott med en hög social status 

har en större benägenhet att känna motivation till ämnet idrott och hälsa, under förutsättning 

att idrottsämnet motsvarar dess förväntningar från föreningsidrotten. 

 

Den icke föreningsaktiva gruppen instämmer inte eller t.o.m. instämmer inte alls att de 

besitter på inflytande i idrottsundervisningen. Angående idrottsämnet innehåll var majoriteten 

av analysenheterna positiva i deras attityd till ämnets utformning. Sifferresultatet skiljer sig 

dock i jämförelse med elevernas motivering av ämnesinnehållet. Några påstående från 

eleverna ”Vi kör typ samma bollsporter hela tiden”, ”Blir dock samma typ av lektioner”, 

”Idrotten är tråkig i jämförelse med föreningsidrotten”. Upplevelserna av 

idrottsundervisningen baserat på tolkning och analys av ovanstående formuleringar, ger såldes 

intrycket av att icke föreningsaktiva elever upplever att bollsporter dominerar i ämnet. Till 

skillnad från föreningsaktiva elevers vars upplevelse av att idrottsämnet inte motsvarar 

föreningsidrottens logik.  
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Analysenheternas attityder skiljer sig åt i påståendet av upplevelsen av yttre motivation. En 

elev som är yttre motiverad beskrivs som externt motiverad i form av yttre belöningar 

exempelvis i form av bra betyg, status och rangordning (Hassmen & Hassmen 2010). Hälften 

av de föreningsaktiva eleverna motiveras av yttre motivation. Engström (2010) menar att 

ämnet idrott och hälsas dominerade praktiker är tävling, rangordning och fysisk träning. 

Elever som fångats av idrottsämnets logik ser dessa praktiker som något meningsfullt och 

utvecklande. Thedin, Jakobsson och Engström (2008) menar att ungdomar måste förstå och 

tolka den sociala kontexten i dess specifika sammanhang för att kunna delta. Det kan relateras 

till tävlingsidrottens fostran där tävlandet är i fokus med sin grund i konkurrans och 

rangordning (Peterson, 2007). Föreningsaktiva elevers attityd till yttre jämförelse visar även 

resultat av en obestämd inställning till yttre jämförelse. Med andra ord det är en självklarhet 

att yttre jämförelse inte är en motivations faktor, det är dock ingen självklarhet att yttre 

jämförelse utesluts. Bengtson och Fallby, (2011) menar att det handlar om att hitta balansen 

mellan den inre och yttre motivationen för att uppnå optimal prestations framgång. Yttre 

motivation bör inte uppfattas som endast negativt eftersom den yttre motivationen samverkar 

med den inre motivationen. Idrottsstödutredningen (2008:59) redogör för att ett framträdande 

mål i statens idrottspolitik är att idrottsrörelsen ska utgöra en socialisations arena. 

Föreningsidrotten fostrar och socialiserar ungdomar in i en kultur med särskilda kulturella och 

social värden med positiva beteendemönster, normer och värderingar för handling. Att 

eleverna inte drivs av endast yttre motivation i form av rangordning och klassificering belyser 

på föreningsidrotten sätt att fostra genom att skapa sunda normer och värderingar (ibid). 

Utifrån det resultat jag erhållit, uppstår tydliga skillnader mellan analysenheterna i detta 

avseende. De icke föreningsaktiva eleverna visar resultat av uteslutande yttre jämförelse i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

 

7.2.3 Kompetens 

Kompetens handlar om att den egna upplevda kunskapen är tillfredställd för vad utförandet 

kräver. Upplevelsen av att den egna kunskapen räcker till för att våga utmana för att uppnå 

nya förvärvade kunskaper (Bengtsson & Fallby 2011). Studien omfattade elevens attityd till 

om ämnet idrott och hälsa bidrar med kunskap. De föreningsaktiva eleverna anser att de 

förvärvade kunskaper erhålls i föreningsidrotten. Om eleverna inte lär sig något nytt i ämnet 

idrott och hälsa och innehållet består av aktiviteter hämtade från föreningsidrotten kommer 

tävlingslogikens förhållande att dominera i idrottsundervisningen (Londos, 2010). Att 

kunskaper värderas olika kan såldes relateras till Bourdieu begrepp kapital och fält. Bourdieu 

(1999) formulerar olika former av kapital där han bland annat nämner kulturellt kapital som 

omfattar förmågan att tolka de koder som gäller i olika sociala sammanhang, genom en 

gemensam förståelse av t.ex. språket och normer inom idrottsfältet. Ett fält är ett system av 

relationer mellan positioner som innehavs av individer med specifika intressen och 

institutioner som kämpar om det som är gemensamt. Striderna inom fältet gör kombinationen 

av erkännande och misstänkande nödvändigt, eftersom spelet bygger på överrenskommelser 

som gör särskilda symboliska tillgångar som värdefulla och används i kampen där deltagarna 

strider om vad som är riktig idrott (Bourdieu 1992). Elevers upplevelse av den egna 

kompetensen värderas som tillgångar beroende av den norm som omges av det specifika fältet 
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(Engström 2010). Sandahl (2005) menar att idrottshallen symboliserar uttryck för utövandet 

av bollspel och hänvisar till golvet med dess linjer som markerar olika typer av bollsporter. 

Idrottshallen signalerar ett tydligt visuellt budskap till lärare och elever så fort de kommer in 

genom dörren. Sandahl kallar det för ”läroplan i linjer”, dolda attribut som inspirerar 

idrottslärarna och eleverna till bollsport.  

 

De icke föreningsaktiva eleverna belyste på att idrottens innehåll bestod av mestadels 

bollsporter och att utformningen av undervisningen är av samma typ. Peterson (2007) 

beskriver i rapportutvärderingen av handslaget, hur föreningsidrotten ska nå dessa elever som 

redan en gång sagt nej till föreningsidrott. Jag vänder på det, hur ska ämnet idrott och hälsa nå 

dessa elever om undervisningen baseras på föreningsidrottens logik? Det förhållningssätt som 

kännetecknar en individ har alltså förvärvats genom de erfarenheter och upplevelser individen 

hittills har haft. Erfarenheterna och minnena har blivit ett med individen och det individen har 

erfarit bär individen med sig (Bourdieu, 1977). Alltså eleven som en gång tagit avstånd till 

föreningsidrotten pga. bekräftad och upplevd bristande kompetens. Hur ska ett idrottsämne 

som är inspirerat av föreningsidrotten locka dessa elever till fysisk aktivitet som återigen 

bekräftas av bristfällig kompetens. Detta skapar konsekvenser av låg motivation eller 

amotivation till fysiskt aktivitet, och till ämnet idrott och hälsa. Av studiens resultat kan ett 

tydligt samband ses till föreningsidrottens påverkan på skolidrotten. Föreningsaktivas 

attityder av att ämnet idrott och hälsa inte bidrar med kunskaper, sätt i relation till icke 

föreningsaktivas upplevda bristande kompetens pga. bollsportens dominans i idrottsämnet. 

Det uppstår en absurd situation av missnöje, oavsett föreningsaktiv eller icke föreningsaktiv.  

 

7.3 Avslutande reflektioner 

 

Denna studie har belyst på gymnasieelevers attityder och motivation till ämnet idrott och 

hälsa. Föreningsaktiva elever är mer motiverade till ämnet idrott och hälsa än icke 

föreningsaktiva. En korrelation kan ses till föreningsaktivas naturliga val att vistas på ett 

idrottsfält. Gällande de icke föreningsaktiva eleverna, var fysisk aktivitet på fritiden låg eller 

uteslutande och den fysiska aktivitet som utförs sker på skoltid. Detta kan förklaras av elevers 

habitus. Individer bär på olika habitus, det vill säga att man skapar sitt eget habitus som 

formas av individens uppväxtvillkor och livsmiljöer och därmed kan olika individer dela 

samma habitus (Backman, 2007). Gemensamt för analysenheterna var att de upplevde 

tillhörlighet till idrottsgruppen. Känslan av att tillhöra en grupp och uppleva trygghet till 

gruppen är betydelsefullt för den inre motivationen. En möjlig tes för att upplevelsen av 

tillhörlighet i ämnet idrott och hälsa, beror såldes på homogena grupper.  

 

Studien indikerar på att föreningsaktiva elever har tidigare kunskaper och färdigheter som är 

gynnsamma för att uppnå goda prestationsresultat i ämnet idrott och hälsa. En möjlig 

förklaring kan dock förklaras av föreningsaktivas inflytande på idrottsämnets innehåll. Detta 

tyder på att ämnet idrott och hälsa till stor del består av aktiviteter hämtade från 

föreningsidrotten. Upplevelsen av inflytande och möjligheten att påverka den egna situationen 

skapar inre motivation till ämnet idrott och hälsa för de föreningsaktiva eleverna. Engström 



 36 

(2010) menar att elever som fångats av idrottsämnets logik upplever ämnet idrott och hälsa 

som något meningsfullt och utvecklande. Hur ser det då ut för de icke föreningsaktiva 

eleverna? De icke föreningsaktiva eleverna missgynnas i ämnet idrott och hälsa eftersom de 

redan en gång sagt nej till föreningsidrotten. Eleverna har där med inte positiva erfarenheter 

från föreningsidrotten och har inte lika utvecklade idrottskunskaper. Följden blir den att 

eleverna upplever bristande kompetens till idrottsämnet, vilket ger konsekvenser av låg 

motivation. Att de icke föreningsaktiva eleverna dessutom upplever ett lågt inflytande 

förbättrar inte deras möjligheter att förbättra motivationen till idrottsämnet. Detta talar sitt 

tydliga språk för att en låg motivation eller amotivation uppstår hos icke föreningsaktiva 

elever till ämnet idrott och hälsa. Skolverket (2003) bekräftar att inaktiva elever upplever låg 

– eller amotivation till ämnet idrott och hälsa. Av den anledningen att idrottsundervisningen 

till största del består av bollsporter, som även utgör den största fritidssysselsättning 

(Skolverket, 2010). 

 

Förväntningar på ämnesinnehållet i idrott och hälsa skilde sig åt beroende på föreningsaktiva 

eller icke föreningsaktiva. C. Ericsson (2003) menar att elevers förväntningar på 

ämnesinnehållet skiljer sig åt, och för vissa är tävling en självklarhet. De föreningsaktiva 

eleverna påvisade i studien jämförande paralleller mellan föreningsidrotten och ämnet idrott 

och hälsa. Dessa förväntningar på ämnet idrott och hälsa påverkade upplevelsen av ämnet 

både positivt och negativt. Erfarenheter från föreningsidrotten skapar en bredare kompetens i 

idrottsämnet och ett större inflytande på ämnet innehåll, vilket bidrar till motivation. En 

negativ aspekt är att elevens förväntningar på ämnets idrott och hälsa inte alltid 

överrensstämmer. Studien visade att föreningsaktiva elever indikerar att idrottsämnets 

innehåll inte bidrar till grundläggande praktiska kunskaper. En möjlig förklaring till detta är 

föreningsfostrans påverkan och formande av individerna. De föreningsaktiva eleverna besitter 

på sociala förväntningar och på en speciellkompetens, dessa förhållningssätt tillämpas såldes 

omedvetet i idrottsämnet. Resultatet blir dock att idrottsämnet inte motsvarar föreningsaktiva 

elevers förväntningar. Av den anledningen att tävlingsidrottens förhållningssätt kommer i 

uttryck i ämnet idrott och hälsa, men som såldes omfattar en annan form av idrottsrörelse. En 

jämförelse av idrottsfälten sker. De icke föreningsaktiva eleverna redogör för lagbollspelets 

övertagande i idrottsundervisningen. Det råder såldes ofördelaktiga förhållanden till eleverna 

som inte lockats av lagbollspelets logik. 

 

Idrottsämnet bör individualiseras, jag menar att oavsett kompetens och tidigare erfarenhet bör 

fokus ligga på den personliga utvecklingen. Idrottsämnet är individuellt i det avseendet att 

individuella betyg tillämpas. Här kan man ifrågasätta hur det då kommer sig att lagbollspel 

utgör större delen av undervisningstiden? Fokus bör ligga på att skapa aktiviteter som 

stimulerar till lärande och utveckling oavsett tidigare kompetens med hänvisning till 

styrdokumentet som beskriver att ”Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter 

utformade för att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till 

att eleverna utvecklar förmågan att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och 

mål” (Skolverket, 2011, s. 83). Detta är dock lättare sagt än gjort. Annerstedt (1991) påtalar 

att idrottslärarens tidigare idrottsliga erfarenheter påverkar deras yrkesval att bli lärare och 

undervisningens innehåll i ämnet idrott och hälsa. Varför skulle läraren i idrott och hälsa 
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ställa sig kritisk till föreningsidrottens påverkan på idrottsämnet, när lärare själv har positiva 

upplevelser från föreningsidrotten. Alltså om både läraren och de föreningsaktiva elever som 

idrottar på fritiden är överens, är tävling ständigt förekommande i idrottsundervisningen och 

görs ”naturligt” (Londos, 2010). Detta gynnar de föreningsaktiva eleverna, eftersom en 

förståelse mellan lärare och föreningsaktiv elev skapas. De icke föreningsaktiva eleverna 

missgynnas eller t.o.m. utesluts från ämnet idrott och hälsa. Denna komplexitet skapar 

skildringar av ämnets status och innehåll. Viktigt är att läraren skapar en positiv 

inlärningsmiljö oavsett föreningsaktiv eller inte. Sedan sätter jag punkt. Mer ingående 

reflektion kring detta komplexa ämne kommer jag dock ej att beröra med risk för att kringgå 

studiens syfte. Av den anledningen att studien inte omfattar eleverna som tagit avstånd till 

ämnet idrott och hälsa, och därmed saknar betyg för ämnet idrott och hälsa. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

 
För att skapa en djupare förståelse till icke föreningsaktiva elevers attityder och motivation till 

ämnet idrott och hälsa, anser jag intervjuer skulle bidra med ett bredare empiri för 

möjligheten att tolka den icke föreningsaktiva elevens upplevda idrottssituation. Det finns en 

hel del forskning om föreningsidrottens påverkan på ämnet idrott och hälsa. Dock behövs det 

forskas vidare om hur ämnet idrott och hälsa kan förebygga att inaktiva elever tar avstånd till 

ämnet idrott och hälsa. Hur ämnet idrott och hälsas bör utformas för att skapa inspiration till 

fysisk aktivitet? 
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 Bilaga  

 

 

Enkätstudie 

 

1. Tjej  Kille  

 

2. Gymnasieprogram ………………………………………………………….................... 

 

 

3. Är du fysiskt aktiv i någon idrottsförening? Ja  Nej  

 

4. Hur många gånger i veckan är du fysiskt aktiv på fritiden?  

Ingen   1-2  2-3  3-4  Fler än 5 ggr/v  

 

5. Hur många gånger i veckan är du fysiskt aktiv i din idrottsförening? 

Ingen   1-2  2-3  3-4  Fler än 5 ggr/v  

 

 

6. Jag har en mycket bra grundinställning till fysisk aktivitet? (Kryssa i den ruta som 

överrensstämmer på dig) 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

7. Jag tycker att idrott och hälsa är det roligaste ämnet i skolan?  

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

8. Ämnet idrott och häls inspirerar mig att utöva fysisk aktivitet på fritiden? 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

9. Jag upplever ämnet som positivt och trivs med utformandet av 

idrottsundervisningen? 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

10. Jag upplever att jag har inflytande över innehållet i idrottsundervisningen?  

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

11. Jag upplever idrottslektionernas innehåll som varierat? 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 
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Motivera……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………... 

 

12. Jag är alltid fysiskt aktiv och delaktig i den aktivitet som utövas under 

idrottslektionerna? 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

13. Jag känner tillhörlighet och gemenskap med klasskompisarna under 

idrottslektionerna? 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

14. Jag upplever press att prestera? (exempelvis i form av, bra betyg och status i 

gruppen) 

  Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

15. Jag jämför mig med mina klasskompisar under idrottslektionerna?  

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

 

16. Jag tycker att jag lär mig grundläggande kunskaper, och teknik i olika 

idrottsaktiviteter? 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

17. Idrottsämnets syfte är att förmedla kunskaper som bidrar till förståelsen av 

sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa ur ett livslångt perspektiv.  

Jag upplever ämnet idrott och hälsa som ett kunskapsämne. 

Stämmer helt 5  4  3  2  1  Stämmer inte 

 

Motivera………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………. 

 

18. Skriv ner om ni har övriga åsikter som jag inte har tagit upp i enkätstudien om 

ämnet idrott och hälsa. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tack för din medverkan/ Madelene Karlsson 


