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Abstract
Ett mål för idrott och hälsa är att förbereda elever för livslång fysisk aktivitet. Tidigare
forskning visar att detta mål inte är väl förankrat i praktiken. Syftet med forskningsöversikten
är därför att ge en överblick på den aktuella forskningen kring kopplingen mellan
undervisningen i idrott och hälsa, elevers motivation, deras fysiska aktivitet i skolan och
fortsatta fysiska aktivitet efter skolgången. Den använda metoden var en systematisk
forskningsöversikt med datainsamling i databaserna SPORTDiscus och PsycInfo. Sökningen
genererade 519 träffar, som sållades genom inklusions- och exklusionskriterier och kvar till
forskningsöversikten blev 9 artiklar. Forskningsöversikten visar på blandade resultat kring
om ett samband kan dras mellan faktorer i undervisningen (motivation, kunskap, läroplan)
och livslång fysisk aktivitet, men att autonom motivation och lärandefokus i undervisningen
gynnar elevernas fortsatta fysiska aktivitet. Resultatet visar vidare att implementering av
diverse lärstilar och strategier har en positiv påverkan på elevers autonoma motivation.
Strategierna och lärstilarna utgår från kooperativt lärande, uppgiftsorienterat arbetsklimat och
de psykologiska behoven (SDT). Sammanfattningsvis påvisar forskningsöversikten att om
undervisningen sker i en autonomistödjande miljö med fokus på elevers lärande,
kunskapsutveckling och förståelse för fysisk aktivitet så kan det gynna den livslånga fysiska
aktiviteten.
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1. Inledning
Ett viktigt mål för idrott och hälsa har länge varit att förbereda elever för livslång fysisk
aktivitet (Idrott och hälsa lgr, 2022; Idrott och hälsa lgy, 2022; Skolverket, 2005). Även ett
mål som lärare och studier kring idrott och hälsa1 runt hela världen utgår från (Green, 2014).
Ändå saknas en tydlig koppling mellan skolbaserad fysisk aktivitet, elevers motivation och
fortsatt fysisk aktivitet (Green, 2014; Shepard & Trudeau 2000). Denna forskningsöversikt
kommer behandla forskningen som finns på ämnesområdet, för att få en tydligare bild på om
ett samband finns mellan fysisk aktivitet i skolan och livslång fysisk aktivitet. För att uppnå
detta kommer översikten belysa undervisningsstrategier och faktorer som får elever autonomt
motiverade och möjliggör ökad fysisk aktivitet i och utanför skolan. Därmed riktar sig
forskningsöversikten främst till lärare och utbildare i idrott och hälsa.

En kvalitétetsgranskning från skolinspektionen (2018) visar på att en femtedel av
eleverna inte deltar i undervisningen på regelbunden basis. Enligt skolinspektionen (2018)
kan detta bero på: aktiviteterna, förhållningssätt, regler på skolan, organisationen kring
undervisningen och lärandemiljön. Skolor och lärare, genom beslut och bestämmelser,
exkluderar även elever från undervisningen om de inte har med sig ombyte
(Skolinspektionen, 2018). Intressant för denna forskningsöversikt är att undersöka
lärandemiljön och undervisningens organisation, samt vilken påverkan dessa har på elevers
motivation till att delta aktivt på undervisningen. Likaså den påverkan det har för elevernas
aktiva vardag. En annan iakttagelse skolinspektionen (2018) gjorde var att innehållet i
undervisningen gynnar elever som idrottar på sin fritid. Bollspel och bollekar, samt aktiviteter
för kondition och styrka var dominerande (skolinspektionen, 2018).

Förutom siffrorna kring ett lågt deltagande vid undervisningen i idrott och hälsa,
förekommer även statistik på nedåtgående fysiska aktivitetsnivåer hos skolungdomar och ett
ökat stillasittande (Livsmedelsverket, 2020). I livsmedelsverkets undersökning (2020)
framkommer det, att både tjejer och killar, är stillasittande drygt 10 timmar per dag, vilket
motsvarar 75-77% av dagen. Detta ger upphov till ytterligare skäl att värna om elevers
fysiska aktivitet och aktiva livsstil. Folkhälsomyndigheten (2022b) skriver på sin hemsida om
rekommendationer för fysisk aktivitet (FA) och dess positiva effekter på hälsan. För barn och
unga 6-17 år rekommenderas pulshöjande fysisk aktivitet i genomsnitt 60 minuter dagligen,
samt minst tre dagar i veckan av högintensiv FA som stärker muskler och skelett. För vuxna
18-64 år rekommenderas minst 150-300 minuter pulshöjande fysisk aktivitet i veckan, varav
minst två dagar muskelstärkande FA. Folkhälsomyndigheten (2022a) refererar till 2021 där
67% av befolkning uppger att de når den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet, alltså
150 minuter eller mer aktivitet i veckan under de senaste 12 månaderna. Sett till
befolkningsnivå och i förhållande till folkhälsan kan dessa siffrorna anses vara låga.
Skolidrotten är en grundpelare för att bygga ungdomars tidiga erfarenheter, intresse och
kunskap om FA och möjliggöra ett fysiskt aktivt liv.

1 Studierna utgår från den Physical Education (PE) som bedrivs i det land studien genomförs i, vilket
skiljer sig från den svenska idrott och hälsan. Men vi kommer begreppsliga Physical Education som
idrott och hälsa för att hålla texten konsekvent.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med forskningsöversikten är att ge en överblick på den aktuella forskningen kring
kopplingen mellan undervisningen i idrott och hälsa, elevers motivation, deras fysiska
aktivitet i skolan och fortsatta fysiska aktivitet efter skolgången. Översikten menar att besvara
följande frågor:

● Vilken roll spelar idrott och hälsa för elevers fortsatta fysiska aktivitet utanför skolan?
● Vilken betydelse har läraren för elevers motivation i idrott och hälsa?
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3. Bakgrund
3.1 Idrott och hälsa idag
Ämnet idrott och hälsa har formats av många samhälleliga förändringar och fokusskiften
genom den svenska skolans historia. Från att endast vara ämnat för rörelse och fysisk träning
i form av Linggymnastikens instruktionsbaserade lektioner till att vara ett kunskapsämne där
elevernas lärande står i fokus (Larsson, 2016).

Idrott och hälsa eller Physical Education (PE), ur ett internationellt perspektiv,
undervisas i dagens skola på olika sätt utifrån olika läroplaner. Tidigare forskning av Ennis
(2010) visar på två olika sätt att undervisa PE. Det ena använder mindre block av aktiviteter
där eleverna ska få pröva på många typer av fysisk aktivitet för att på så sätt hitta något som
eleverna intresserar sig av. Det andra undervisningssättet som Ennis (2010) beskriver handlar
om att sätta elevernas lärande i fokus. Där undervisningen då delas upp i större moment för
att ge plats åt sådant som färdighetsinlärning och utvecklande av fysiska kunskaper för att
bygga elevernas intresse för fortsatt fysisk aktivitet. Denna typ av undervisning med lärande i
centrum är något som idrott och hälsa i den svenska skolan anammar och lägger fokus på
(Lgr, 2022; Lgy, 2022). I och med att forskningsöversikten är ämnad för skolan i Sverige, är
det i dess värderingar, grunder och mål översikten utgår från.

3.2 Styrdokument
Nedan följer ett avsnitt av en genomgång från de styrdokument för idrott och hälsa, med
fokus på relevanta delar kopplat till syfte och frågeställningar.

3.2.1 Idrott och hälsa grundskolan
Idrott och hälsa ska syfta till att elever utvecklar en allsidig förmåga samt intresse för att vara
fysiskt aktiva och vistas i utemiljöer. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla goda
levnadsvanor för att kunna styra sin hälsa genom hela livet (Idrott och hälsa lgr, 2022).

3.2.2 Idrott och hälsa gymnasieskolan
Idrott och hälsa-undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar en fysisk förmåga och
förmåga att planera, utföra och utvärdera olika aktiviteter som främjar den fysiska förmågan.
Dessutom ska ämnet bidra till utvecklingen av elevernas intresse samt förmåga att använda
varierande aktiviteter, miljöer och utevistelser som gett upphov till välbehag (Idrott och hälsa
lgy, 2022).

3.3 Lärarens arbete för elevers livslånga lärande
En viktig roll för lärare är att ge eleverna förutsättningar för fortsatt fysisk aktivitet utanför
skolan, alltså livslång fysisk aktivitet (Corbin, 2002; Fairclough, 2003). Lärare i ämnet kan
arbeta mot detta mål på olika sätt. Ett av dem är att jobba med elevers motivation för att
stärka deras vilja att medverka i undervisningen och därmed öka den fysiska aktiviteten och
möjliggöra förutsättningar för vidare intresse för FA. En tidigare forskningsöversikt av Erpic,
L. S. S. (2013) behandlar lärarens roll i att utveckla elevers motivation till PE. Översikten
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grundar sig i studier kring SDT (self determination theory, se underrubrik 5.6) och hur lärare
kan arbeta autonomistödjande (underrubrik 5.6) för att öka eller förflytta elevers motivation
till inre faktorer. Just SDT är frekvent återkommande i studierna som undersöktes i denna
litteraturöversikt och benämns som en viktig del i undervisningens design. SDT framstår
därför som en central del i lärarens arbete mot elevers livslånga lärande.

Ett annat sätt att arbeta mot elevers livslånga lärande är att lägga fokus på elevers
kunskap om och förståelse för fysisk aktivitet. Ennis (2010) menar att för om elever ska ges
förutsättningar till att leva ett fysiskt aktivt liv så måste idrott och hälsa få dem att förstå
vikten av att vara fysiskt aktiva. Läraren bör därför understryka för hälsofördelarna med FA,
samt ge elever tidiga positiva erfarenheter av fysisk aktivitet. För att en elev ska vara fortsatt
fysiskt aktiv måste viljan att vara det komma inifrån. Därför kan elevens egna förståelse för
ämnets betydelse ses som en grund för det livslånga lärandet.

3.4 Positiva effekter av fysisk aktivitet
FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukbehandling) rekommenderar unga och
barn (ålder 6-17) 60 minuters daglig fysisk aktivitet (FYSS, 2021). Intensiteten bör ligga
mellan måttlig till hög och främst vara pulshöjande. Muskel- och skelettstärkande bör
genomföras minst tre gånger i veckan och är man stillasittande vid skärm, rekommenderas
den stillasittande skärmtiden minska till förmån för fysisk aktivitet. Når man inte upp till
rekommendationerna till följd av kronisk sjukdom eller funktionsvariation, bör man vara så
aktiv som möjligt (FYSS, 2021). Regelbunden fysisk aktivitet för barn och unga förbättrar
kondition, muskulär styrka, hälsan i skelettet, kardiovaskulär hälsa (sänker blodtryck och
förbättrar blodfettet, hos de som har högt blodtryck och har förhöjda blodfetter). Därtill
minskar symtom kopplat till depression, självkänslan ökar och skolprestationen förbättras
(FYSS, 2021).

Enligt WHO (2022) kan regelbunden fysisk aktivitet bidra till förbättrad
kardiovaskulär samt muskulär hälsa. Benens styrka och funktion kan även bli bättre och
risken att trilla och bryta höften eller ryggen minskar (WHO, 2022). Risken för högt
blodtryck, hjärtinfarkt, diabetes, typer av cancer och depression minskar med regelbunden
fysisk aktivitet (WHO, 2022). Stillasittande hos barn och ungdomar är en bidragande faktor
till ökat fettmassa, sämre kardiovaskulär hälsa, beteendemässiga problem och sämre
sovrutiner (WHO, 2022).

Park och Etnier (2019) undersöker vilken påverkan en enda träning på måttlig
intensitet (under 20 minuter) hade för effekt på det exekutiva funktionerna hos ungdomar.
Med exekutiva funktioner menas en högre kognitiv funktion som styr över basala kognitiva
funktioner (Park & Etnier, 2019). Mer specifikt processer som hjälper oss planera, fokusera,
komma ihåg instruktioner och hantera flera uppgifter samtidigt (Harvard, 2022). Deltagarna
skulle utföra test både innan och efter utförd träning, för att jämföra resultaten och vilken
påverkan träningen har (Park & Etnier, 2019). Vad studien visar är att individerna som deltar i
träningen förbättrar sina testresultat efter avslutad träning. Vad Park och Etnier (2019) då
konstaterar är att en träningssession på 20 minuter påverkar informationsprocesser samt
exekutiva funktioner hos ungdomar, och kan vara fördelaktiga när det gäller akademiska
prestationer.
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Kujala m.fl. (1998) gjorde mellan 1975 och 1994 en studie där de ville se sambandet
mellan fysisk aktivitet och dödlighet mellan tvillingpar i Finland. Det Kujala m.fl. (1998)
kom fram till är att de individer som är regelbundet aktiva eller aktiva emellanåt, löpte
mindre risk att dö i förtid än de som är stillasittande. Det visade sig även om deltagarna hade
olika livsvanor (t.ex. rökte) var fysisk aktivitet fortfarande fördelaktigt i förhållande till
dödlighet (Kujala m.fl., 1998). WHO (2022) menar på att individer som inte är fysiskt aktiva
har en 20-30% ökad risk att dö i förtid jämfört med de som är fysisk aktiva.

3.5 Tidigare forskning koppling mellan idrottsämnet och livslång
fysisk aktivitet
I tidigare forskning av Corbin (2002) skrivs det om hur synen på idrott och hälsa ska
förändras sett till hur ämnet idrott och hälsa undervisas och betraktas. Han menar här att
idrott och hälsa är en grund för folkhälsan och ungdomars intressebyggande för fysisk
aktivitet. Corbin (2002) och Fairclough (2002) menar även att om undervisningen ska kunna
ge elever förutsättningar för livslång fysisk aktivitet och gynna folkhälsan bör
lektionsinnehållet baseras mer på aktiviteter som folk i regel kan ägna sig åt långt genom hela
livet. I stället för aktiviteter som basket, fotboll och gymnastik, kan aktiviteter som löpning,
gymträning och cykling inkluderas mer i undervisningen (Fairclough, 2002; Corbin, 2002).
Fairclough (2002) begreppsligar, i sin studie, dessa aktiviteter som “lifetime activities” och
resultaten visar att i skolor kommer dessa aktiviteter i skymundan till fördel för lagspel, som
tar upp stor del av undervisningstiden. Vidare menar Shepard & Trudeau (2000) att tidigare
studier inte lyckats fastställa en koppling mellan skolidrott och livslång fysisk aktivitet. Men
de pekar också på att deras undersökning av uppföljningen på Trois Rivières-studien visar en
positiv koppling mellan idrott och hälsa och fysisk aktivitet i vuxen ålder. Trois
Rivières-studien (Shepard & Trudeau 2000) bestod av två grupper grundskoleelever där den
ena fick mer och bättre undervisning (ospecificerat i studien) i idrott och hälsa. Sedan gjordes
tester 20 år efter studien för att se skillnader i fysisk aktivitet och hälsa. Dessa resulterade i
signifikanta skillnader mellan grupperna gällande vilopuls, kolesterolvärden, balans och
rökning. Experimentgruppen hade även något bättre attityd mot fysisk aktivitet, samt starkare
intentioner att medverka i FA. En koppling tycks här kunna dras mellan idrott och hälsa och
livslång fysisk aktivitet. Green (2014) menar dock i sin studie, som syftar till att undersöka
om en koppling kan dras, att tidigare studier har haft svårt att göra sambandet och att det
krävs ytterligare framtida studier för att kunna dra en koppling. Forskningsöversikten menar
att undersöka detta vidare.

3.6 Begreppsförklaring
Motivation - definieras av Nationalencyklopedin (u.å) som medvetna eller omedvetna
psykiska faktorer som påverkar en individs vilja att utföra något.

Self Determination Theory (SDT) - eller självbestämmandeteorin är en psykologisk
motivationsteori och definieras av Ryan & Deci (2000) som beteenden med fokus på inre
källor som medel för motivation. Enligt teorin kommer individer som har mer
självbestämmande motivation, härledd inifrån, uppleva positivt kognitiva, affektiva och
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beteendemässiga konsekvenser. Med inre motivation menar Ryan & Deci (2000) den typ av
motivation som kommer från individen själv. Att göra något för att man själv vill eller gynnas
av det. Långt ifrån allt vi gör är motiverat av inre källor. Ryan & Deci (2000) ställer upp ett
spektrum av motivationskällor utifrån ett självbestämmandeperspektiv som går från inre
motivation → yttre motivation → amotivation. Exempelvis i förhållande till skolan syftar
amotivation till avsaknad av motivation för en aktivitet, man vill inte medverka på
idrottslektionen. Yttre motivation kommer från utomstående källor, exempelvis att en elev
utför aktivitet för att få betyg. Vid inre motivation är det glädjen (enjoyment) av aktiviteten i
sig som är motiverande. Den yttre motivationen delas upp i fyra kategorier som baseras på
hur kontrollerande respektive självbestämmande de är. Dessa är yttre reglering, eleven deltar i
undervisningen för att det förväntas av hen eller för att få betyg. Introjicerad reglering, eleven
deltar i undervisningen driven av skuldkänslor för att inte göra läraren eller klasskamraterna
besvikna. Identifierad reglering är mer av en självbestämmande motivationsform där eleven
känner att aktiviteten är meningsfull, förstår att det är bra att vara hälsosam och därför deltar i
undervisningen. Integrerad reglering innebär att en individ identifierar sig med ett visst
beteende, exempelvis om fysisk aktivitet överensstämmer med elevens syn på sig själv och
denne ser sig själv som en idrottare, resulterar det i integrerad reglering av motivationen
(Ryan & Deci 2000).

Den inre motivationen, integrerad reglering och identifierad reglering benämns i Ryan
& Deci (2000) som autonom motivation. Detta för att individer känner större kontroll över
sitt eget beteende utifrån de autonoma motivationskällorna. Till skillnad från de mer yttre
motivationerna där utomstående faktorer kontrollerar beteendet. Dessa typer av motivation är
vad man som lärare vill gynna och framhäva hos elever. Att som lärare arbeta
autonomistödjande menar Perlman (2015) är ett sätt att nå inre motivationskällor hos elever. i
en autonomistödjande miljö fokuserar läraren på att vara empatisk, visa att hen bryr sig om
eleverna, samt ger dem valmöjligheter i aktiviteter och tid att klara av dem i egen takt.

Basic needs theory - är tätt förankrat med SDT. Utifrån SDT tar Ryan & Deci (2000) upp tre
psykologiska behov som krävs för att en människa ska kunna uppnå välmående och vara inre
motiverad. Dessa är behovet av autonomi, känslan av kontroll över sitt eget beteende, val och
agerande. Kompetens som syftar till känslan av kunskap och självförtroende inför en
utmaning eller aktivitet. Det tredje behovet är tillhörighet, med detta menas ömsesidiga
positiva relationer och en känsla av förtroende. Erpic, L. S. S. (2013) kopplar basbehoven till
idrott och hälsa och menar om en elev ska vilja vara med i undervisningen och känna nöje i
aktiviteterna så krävs att dessa behov uppfylls av läraren och motivationsklimatet.

Livslång fysisk aktivitet (LFA/LPA) - definieras i forskningsöversikten som en elevs vidare
fysiska aktivitet utanför skolan. Fairclough (2002) skriver att ett mål med idrott och hälsa
som länge har fått stort stöd är främjandet av den livslånga fysiska aktiviteten för att gynna
folkhälsan. I översikten används begreppet i olika sammanhang och ofta synonymt med
“fortsatt fysisk aktivitet”, “fysisk aktivitet utanför/efter skolan”
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PE Effect - Green (2014) menar att undervisningen i idrott och hälsa inte bara ska syfta till
att öka elevers fysiska aktivitet på lektionerna, utan även utanför skolan. “The PE effect” är
alltså skolidrottens inverkan på elevers fortsatta fysiska aktivitet.

Kooperativt lärande (KL) - Kooperativt lärande syftar till att eleverna arbetar i grupper mot
ett kollektivt mål (Uppsala universitet, 2022). Kooperativt lärande grundar sig på en god
struktur och teorier kring hur människor samarbetar med varandra (Uppsala universitet,
2022). En viktig del är att arbetet är utformat mot ett gemensamt mål men att varje individ
har ett individuellt ansvar (Uppsala universitet, 2022). Uppgifterna ska även inspirera
eleverna till samarbete och samtidigt ska de få stöd i sin utveckling av sina sociala
färdigheter, samt att arbetet behöver regelbundet granskas (Uppsala universitet, 2022)

Uppgiftsorienterat undervisningsklimat (Task-oriented climate) - Individen som befinner
sig i ett uppgiftsorienterat klimat uppvisar sin kompetens utifrån maximalt ansträngning och
är självrefererande. Här ligger fokus på att utveckla förmågor, lära sig nya förmågor och klara
av och uppvisa bemästrandet av uppgifter (Treasure, 1997). Till skillnad från ett ego
orienterat klimat där det handlar om att individen skall prestera bättre än andra (Treasure,
1997).

Fysisk aktivitet (FA) - WHO (2020) definierar fysisk aktivitet som all kroppslig rörelse av
muskulaturen som ökar energiförbrukningen. Fysisk aktivitet hänvisar till rörelse under
arbetstid, transport till och från platser eller rörelse på fritid. Fysisk aktivitet med måttlig-hög
intensitet bidrar till en bättre hälsa (WHO, 2020).
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4. Metod
Den metod som användes var en systematisk forskningsöversikt med databassökning som
utgick från Templin och Pierce (2011) modell. Modellen utgick från strukturerade
frågeställningar samt systematiska krav för vad som ingick i texten, som strukturerades med
introduktion, metod, resultat och diskussion.

4.1 Databassökning
För att fastställa sökord och kombinationer av sökord genomfördes testsökningar. Syftet med
testsökningarna var även att få fram en lämplig bredd av artiklar. Dessa sökningar utfördes i
databaserna SPORTDiscus och PhycInfo. I SPORTDiscus använder inledningsvis sökorden
“Lifelong Physical Activity” AND “Physical Education” vilket gav 78 träffar. 10 titlar och
abstracts urskiljdes som lämpliga medan två artiklar identifierades som relevanta. De två
artiklar som ansågs vara relevanta genomgick en kedjesökning, där referenslistorna
granskades, vilket gav fler artiklar som överensstämde med syftet. Testsökningarna
genererade ytterligare begrepp som används i senare sökningar. Dessa var “PE effect”,
“out-of-school” och “adolescents”. Adolescents togs, efter diskussioner, bort då det kan
begränsa det livslånga perspektivet. I PsycInfo användes sökorden “Physical Education”
AND “Motivation” vilket genererade 3730 träffar. För att avgränsa utbudet av träffar lades
“Teaching Methods”, “ Lifelong Physical Activity” och “Teaching” till i sökningen ihop med
booleska operatorerna “AND” och “OR”. Vidare testades kombinationer mellan dessa sökord
och den slutgiltiga kombinationen såg ut som följande: “Physical Education” AND
“Motivation” AND “Teaching Methods” OR “Lifelong Physical Activity” AND “Teaching”
vilket genererade 335 träffar.

För att avgränsa antalet artiklar och anpassa dem till forskningsöversiktens syfte och
frågeställningar gick artiklarna genom följande inklusions- och exklusionskriterier:
Inklusionskriterier:

- Artiklar på engelska eller svenska
- Publicerad efter 2010
- Anknyts till idrott och hälsa eller PE
- Peer reviewed
- Kopplar till livslångt lärande, aktivt deltagande på undervisningen eller motivation för

FA/PE
Exklusionskriterier:

- Dubbletter
- Artiklar utan fulltext
- Belyser inte lärarens roll kopplat till syfte/frågeställningar

Forskningsöversikten riktar sig till den svenska skolan, men internationella studier ansågs
även relevanta då ett gemensamt mål med internationell PE och idrott och hälsa är att bidra
till elevers livslånga fysiska aktivitet. Inga svenska studier passerade kriterierna, vilket ger
sken av att forskningsområdet är täckt av främst internationella studier. Endast artiklar
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publicerade efter 2010 inkluderades eftersom forskningen ska vara väl förankrad till den
aktuella tiden.

Den slutgiltiga huvudsökningen gjordes i databaserna SPORTDiscus och PsycInfo. Sökorden
som användes ställs upp i tabell 1. Totalt antal träffar sökningarna gav var 517, varav 211
SPORTDiscus och 306 PsycInfo. Ansvar att välja artiklar utifrån inklusions- och
exklusionskriterier delades upp mellan författarna, en databas vardera. 74 abstracts lästes,
varav 55 artiklar exkluderades då de inte ansågs vara relevanta till forskningsöversiktens
syfte och frågeställningar. 19 artiklar genomgick sedan en granskning utifrån inklusion- och
exklusionskriterier där ytterligare 10 artiklar sållades bort. Slutligen valdes 9 artiklar ut som
relevanta till forskningsöversikten och dessa är beskrivna i bilaga 3. Databassökningen och
urvalsprocessen redovisas i Bilaga 1.

(Tabell 1. Huvudsökning av artiklar)

Datum Databas Sökord Antal
träffar

Lästa
abstracts
(lästa titlar)

Utvalda
artiklar

Utvalda
artiklar efter
Inklusions-/E
xklusionskrit
erier

14/9-2022 SPORTDiscus "PE" AND "LPA" OR
"out-of-school" OR "PE effect"

OR Motivation AND "PE"
AND "LPA" OR
"out-of-school" OR "PE effect"

211 32 (211) 8 4

14/9-2022 Psycinfo Physical Education AND
Motivation AND Teaching
Methods OR “Lifelong
Physical Activity” AND
Teaching

306 42 (306) 11 5

4.2 Databearbetning
Bearbetning av materialet delades upp mellan författarna utifrån de använda databaserna. Där
fulltexterna ur SPORTDiscus lästes av den ena författaren och de ur PsycInfo lästes av den
andra, 19 totalt. Under läsningen sammanfattades artiklarna i form av anteckningar och
överstrykningar för att sedan återberättas mellan författarna. Detta för att få förståelse för alla
artiklar och dess koppling till frågeställningarna, samt effektivisera arbetet. Det material som
framfördes av varje artikel sammanställdes sedan i ett dokument, för att explicit tydliggöra
skillnader och likheter mellan varje artikel. Vidare delades artiklarna upp i underteman till
resultatet utifrån syfte och frågeställningar. Syftet med indelningen av underteman var att
säkerställa att varje artikel fann ett syfte i den tänkta struktur arbetet utgick från. De utvalda
artiklarna diskuterades även i samråd med handledaren, i syfte för att få ytterligare validering
av texterna och genom det säkerställa att nyttjandet av de tänka artiklarna kommer vara
relevanta och uppnå rätt syfte i forskningsöversikten. Detta följdes upp av vidare diskussioner
samt noggrannare läsning av artiklarna, vilket resulterade i fler bortfall p.g.a. inklusions- och
exklusionskriterier och nio artiklar blev utvalda som en del av forskningsöversikten.
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De valda artiklarna har även genomgått en kvalitetsgranskning. Mer specifikt, ett
frågeformulär bestående av 17 frågor där varje artikel får ett slutpoäng (Se bilaga 2). Vid
varje fråga besvaras frågan med ett ja, vilket innebär ett poäng, alternativt ett Nej eller
Oförmögen att svara, vilket ger noll poäng. Ju högre poäng artikel får, desto högre
vetenskaplig kvalité besitter den. Vissa frågor riktar sig till en specifik typ av studie, då dessa
inte kan anpassas till alla undersökta artiklar kommer frågorna exkluderas från de artiklar där
frågorna är irrelevanta och därav inte räknas mot slutpoängen.
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5. Resultat
Nedan presenteras resultatet från artikelgranskningen utifrån forskningsöversiktens syfte och
frågeställningar vilka är:

● Vilken roll spelar idrott och hälsa för elevers fortsatta fysiska aktivitet utanför skolan?
● Vilken betydelse har läraren för elevers motivation?

Frågeställningarna delas upp i teman som visar elevers FA utanför skolan kopplat till
motivation, kunskap om fysisk aktivitet och olika typer av läroplaner, samt lärstilar och
motivation inom idrott och hälsa och strategier för motivation i idrott och hälsa.
Forskningsöversikten syftar till att ge en överblick på forskningen kring sambandet mellan
undervisningen i idrott och hälsa, elevers motivation, deras fysiska aktivitet i skolan och
fortsatta fysiska aktivitet efter skolgången.

5.1 Vilken roll spelar idrott och hälsa för elevers fortsatta
fysiska aktivitet utanför skolan?
Här behandlas den första frågeställningen där ett samband mellan olika faktorer i
undervisningen och elevers fysiska aktivitet utanför skolan försöker fastställas i de
undersökta artiklarna.

5.1.1 Elevernas motivation kopplat till FA utanför skolan
Viktigt här är att skilja på motivation till idrott och hälsa och motivation till FA. Motivation
för idrott och hälsa syftar på elevers motivation att medverka på lektionerna medan FA
handlar om deras motivation för fysisk aktivitet i allmänhet. Sammanfattande visar resultatet
att elevers autonoma motivation till idrott och hälsa, alltså motivation att vara FA på
lektionerna, påverkar deras autonoma motivation till fysisk aktivitet, alltså FA oberoende av
sammanhang. Detta påverkar i sin tur elevernas fysiska aktivitetsnivåer utanför skolan.
(Wang & Chen, 2020a). Resultatet visar även att elevers motivation till fysisk aktivitet och
idrott och hälsa kan ha en inverkan på deras FA utanför skolan eller vilja att vara fysiskt
aktiva utanför skolan (Casebolt, m.fl., 2015; Haerens, m.fl., 2010; Wang & Chen 2020a;
Wang & Chen 2020b).

En studie av Haerens m.fl. (2010) som behandlar huruvida elever är motiverade till idrott och
hälsa och skillnader på deras FA nivåer från högstadiet till universitetet. Denna visar på att
majoriteten elever är autonomt motiverade mot idrott och hälsa men att deras motivation till
ämnet hade låg inverkan på den fysiska aktivitet de tog med sig från högstadiet till
universitetet (Haerens, m.fl., 2010). Detta påvisar även Wang & Chen (2020a) med en studie
resulterande i att autonom motivation för idrott och hälsa inte har en direkt inverkan på FA
utanför skolan, men en indirekt effekt går att urskilja. Detta då autonom motivation till idrott
och hälsa påverkar elevers fortsatta FA genom att ändra deras attityd och motivation till FA i
undervisningen (Wang & Chen 2020a; Wang & Chen 2020b). Ett direkt samband mellan
elevers motivation till FA och deras FA utanför skolan konstateras härmed av Wang & Chen
(2020a). I Haerens m.fl. (2010) visar resultatet även att det är de elever som är autonomt
motiverade till FA som tar med sig FA vidare i livet, medan elever med kontrollerad

11



motivation, ur ett SDT perspektiv, inte visar någon signifikant överföring av fortsatt FA från
högstadiet till universitetet.

5.1.2 Elevernas kunskap om fysisk aktivitet kopplat till FA utanför
skola
Övergripande gör studiernas resultat gällande att elevers kunskap och förståelse för FA kan
vara en bidragande faktor till att elever väljer en fysiskt aktiv livsstil. Om elever i
undervisningen får utveckla kunskap om fysisk aktivitet och förståelse för betydelsen av
fysisk aktivitet för ett hälsosamt liv, kan detta bidra till ökad fysisk aktivitet utanför skolan
för elever (Casebolt, m.fl., 2015; Haerens, m.fl., 2010; Wang & Chen 2020a; Wang & Chen
2020b).

En studie av Wang & Chen (2020b) utförde två elevgrupper undervisning i idrott och hälsa
med olika läroplaner för att undersöka skillnader på kunskap om FA, motivation för idrott
och hälsa och FA, samt fortsatt FA. Wang och Chen (2020b) anger att de elever som hade mer
kunskap om fysisk aktivitet även hade högre nivåer av FA utanför skolan. Vidare påvisar
även Wang & Chen (2020a) en svag positiv direkt koppling mellan dessa faktorer och en mer
signifikant indirekt koppling mellan kunskap om FA och FA utanför skolan. Detta genom att
kunskap om FA påverkar elevers autonoma motivation till FA som enligt Wang & Chen
(2020a) har inverkan på elevers FA utanför skolan. Casebolt m.fl. (2015) förstärker detta
resultat genom att lyfta fram hur enkätsvar från elever visar på att högre kunskap om FA
korrelerar med godare intentioner för fortsatt fysisk aktivitet.

Wang & Chen (2020a) illustrerar sambandet mellan fysisk aktivitet utanför skolan och
elevers kunskap och motivation. Enligt studiens resultat hittades då starka direkta kopplingar
mellan kunskap om FA och autonom motivation för FA, samt autonom motivation för idrott
och hälsa och autonom motivation för FA. Därmed menar även Wang & Chen (2020a) att en
signifikant indirekt påverkan på FA utanför skolan uppstår, men även att faktorerna inte hade
en signifikant direkt påverkan på elevers fortsatta fysiska aktivitet.

5.1.3 Läroplaner kopplat till elevers FA utanför skolan
De typer av läroplaner som undersöks i artiklarna och kommer ställas mot varandra nedan är
multiaktivitet, där fokus ligger på att eleverna ska vara fysiskt aktiva och få testa på många
olika aktiviteter. Den andra är lärandefokus där det centrala i undervisningen är elevernas
kunskap och lärande (Casebolt, m.fl., 2015; Haerens, m.fl., 2010; Wang & Chen 2020a;
Wang & Chen 2020b). Sammanfattande ger studierna starkare stöd, likt 5.1.2, för att en
undervisning som sätter fokus på elevers kunskap, lärande och förståelse för fysisk aktivitet
är gynnsamt för deras fortsatta fysiska aktivitet.

Casebolt m.fl. (2015) undersöker universitetselevers uppfattning av en instruktionsbaserad
läroplan, som går under kategorin multiaktivitet, samt deras avsikt att vara fortsatt fysiskt
aktiva efter avslutad kurs. Studien visade att majoriteten av eleverna som medverkade i de
instruktionsbaserade fysisk aktivitets-programmen (förkortat IPAP:s i artikeln) bedömde
kvaliteten på kurserna som hög. De elever som värderade kurserna högt var även de som
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uppgav att de hade för avsikt att fortsätta vara fysiskt aktiva efter avslutad kurs (Casebolt
m.fl., 2015). Det framkommer även i Casebolt m.fl. (2015) att bland de studenter som deltagit
i en IPAP var det mer troligt att de skulle delta i ytterligare en FA-kurs. I motsats till detta
påvisar Wang & Chen (2020b) som ställer de två läroplanerna mot varandra att de elever som
studerar idrott och hälsa med lärandefokus hade betydligt bättre kunskaper om FA, autonom
motivation mot ämnet och FA och högre nivåer av FA utanför skolan jämfört med de
studenter som undervisades med multiaktivitet. Detta fastställdes med data från
kunskapstester och enkätsvar kring ovanstående faktorer. Wang & Chen (2020a) framhäver
även lärandefokus i undervisningen som en viktig faktor för möjliggörandet av elevers
fortsatta fysiska aktivitet. Detta då resultatet i studien visar att om elever besitter kunskaper
och lär sig om FA, så är det mer troligt att de ägnar sig åt FA på fritiden. Det ska även
tilläggas att eleverna som deltog i de instruktionsbaserade kurserna i studien av Casebolt m.fl.
(2015) uppgav att de utvecklade sina kunskaper kring en hälsosam aktiv livsstil.

5.2 Vilken betydelse har läraren för elevers motivation i idrott
och hälsa?
5.2.1 Lärstilar och motivation inom idrott och hälsa
Följande stycken kommer bearbeta vilken effekt lärstilar har på elevers motivation för idrott
och hälsa. Ett sammantaget resultat visar på ett positivt samband mellan utförd lärstil och
autonom motivation, med ett autonomistödjande förhållningssätt som en viktig faktor för att
få elever motiverade (Chatzipanteli m.fl., 2015; Perlman, 2015). Det har även visat sig att ett
kontrollerande ledarskap, i kontrast till ett autonomistödjande förhållningssätt, har ett negativt
samband till elevers autonoma motivation (Bartholomew m.fl., 2016).

Tre studier visar att lärstilar, alltså sättet läraren lär ut, har en påverkan på elevernas
motivation (Chatzipanteli m.fl., 2015; Bartholomew m.fl., 2018; Perlman, 2015). I en studie
av Chatzipanteli m.fl. (2015) fick lärarna som tilldelades en experimentgrupp i uppgift att
lära ut utifrån elevaktiverande lärstilar. Dessa lärstilarna var: (1) ömsesidighet (Reciprocal),
(2) självrapportering (Self Check), (3) inkludering (Inclusion), (4) guidat upptäckande
(Guided Discovery), (5) konvergent upptäckande (Convergent Discovery) och (6) avvikande
upptäckande (Divergent Discovery). Experimentgruppen och kontrollgruppen skiljde sig inte
i innehåll, utan skillnaden var att experimentgruppen implementerade lärstilarna medan
kontrollgruppens lektioner fortgick som vanligt (Chatzipanteli m.fl., 2015). Chatzipanteli
m.fl. (2015) fann, baserat på resultatet, en positiv korrelation mellan elevaktiverande lärstilar
och motivation, då experimentgruppen fick högre poäng på inre motivation, identifierad
reglering och lektionstillfredsställelse än kontrollgruppen. Experimentgruppen hade generellt
sett lägre poäng i yttre motivation och amotivation i jämförelse med kontrollgruppen.
Chatzipanteli m.fl. (2015) föreslår att detta kan bero på det “autonomistödjande”
undervisningsklimatet som bidrog till att eleverna kände en inre motivation till att delta.
Chatzipanteli's m.fl. (2015) fann även högre poäng hos experimentgruppen än i
kontrollgruppen i kognitiva funktioner (deklarativ/processuell/betingad kunskap,
informationshantering, planering, egenkontroll, problemlösning, utvärdering och mentalt
bildspråk).
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Det autonomistödjande klimatet är en aspekt av SDT som Perlman (2015) syftade till
att undersöka. Forskarens uppsåt var att undersöka hur lärarens instruktioner, utifrån SDT
(specifikt autonomistödjande), kan påverka motivationen hos amotiverade elever (Perlman,
2015). Lärarna i studien skulle utgå från autonomistödjande instruktioner, och fick innan
starten delta i workshops för att förstå konceptet kring hur ett sådant lärarskap ska se ut
(Perlman, 2015). Eleverna skulle även svara på en enkät, både före och efter studien, om hur
de höll med de innehållande påståendena. Genom det kunde forskarna läsa av hur hög, eller
låg, nivå av autonomistöd eleverna upplevde (Perlman, 2015). Eleverna som deltog i de
autonomistödjande lektionerna rapporterade högre poäng än kontrollgruppen i
självbestämmande motivation och samhörighet. Perlman (2015) reflekterar, utifrån resultatet,
att en autonomistödjande lärstil kan vara en viktig del i att vara en effektiv lärare. Mer
specifikt menar Perlman (2015) att de lärare som är autonomistödjande behöver inte anpassa
sitt innehåll under lektionerna utan de behöver ändra sitt sätt att kommunicera och undervisa
för att utveckla ett autonomistödjande klimat.

I kontrast till ett autonomistödjande lärarskap lade Bartholomew m.fl. (2016) sitt
fokus på ett kontrollerande ledarskap och vilken effekt det har på elevers motivation. Två
studier genomfördes där de sammantagna målen var att undersöka hur eleverna uppfattar ett
kontrollerande ledarskap, hur den uppfattningen negativt påverkar de psykologiska behoven
(behoven kopplade till SDT), motivation (inre till amotivation), rädsla att misslyckas,
villkorad självkänsla (Contigent Self-Worth) och undvikande av utmaningar (Bartholomew
m.fl., 2016). Studien varade under ett helt läsår, där eleverna skulle delta i idrott och hälsa
och under ett kontrollerande ledarskap. Kontrollerande ledarskap syftar till ett ledarskap där
läraren inte tar hänsyn till elevernas perspektiv (Bartholomew m.fl., 2016). Samtidigt agerar
individen med auktoritet och sätter press på motparten för att tvinga fram en specifik känsla,
ett specifikt tankesätt eller beteende (Bartholomew m.fl., 2016). Eleverna skulle utöver detta
svara på frågeformulär angående deras upplevelse av ledarskapet utifrån målen beskrivna
tidigare. Det var frivilligt att delta i studien (Bartholomew m.fl., 2016). Data visar att ett
kontrollerande ledarskap hade ett negativt samband med autonom motivation och ett positivt
samband med kontrollerad motivation samt amotivation. Ett positivt samband fanns även till
en avsaknad av de psykologiska behoven (Need Frustration). Likaså framkom det positiva
kopplingar mellan kontrollerande ledarskap, rädsla att misslyckas, villkorad självkänsla och
undvikande av utmaningar (Bartholomew m.fl., 2016). Rädslan att misslyckas sjönk över tid,
men forskarna föreslog att det är kopplat till att eleverna undvek utmaningar i de
situationerna de upplevde för jobbiga. I överensstämmelse med vad Bartholomew m.fl.
(2016) förväntade sig var eleverna som deltog i fysisk aktivitet utanför skolan, mer autonomt
motiverade under lektionerna. Intressant nog visade det sig att dessa eleverna även tog sig an
utmaningar i högre grad än elever som inte var aktiva under sin fritid (Bartholomew m.fl.,
2016). Dessa upptäckter kan bero på att aktiva elever ser fördelarna med fysisk aktivitet och
finner genom det en motivation, samt att fysisk aktivitet är en del av deras identitet vilket gör
att de inte undviker utmaningar (Bartholomew m.fl., 2016).
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5.2.2  Strategier för motivation i idrott och hälsa
Nedan kommer kooperativt lärande och ett uppgiftsorienterat undervisningsklimat behandlas
utifrån vilken effekt de har på elevers autonoma motivation. Resultaten visar på att både
kooperativt lärande och ett uppgiftsorienterat undervisningsklimat har en positiv påverkan på
elevers autonoma motivation (Fernandez-Rio m.fl., 2017; Bryan & Solomons, 2012).
Gemensamt för de båda strategierna var även att eleverna kände en glädje under
lektionstiden, och att elevernas motivation ökade i förhållande till att deras psykologiska
behov tillfredsställs (Fernandez-Rio m.fl., 2017; Bryan & Solomons, 2012). En negativ
aspekt upptäcktes i det kooperativa lärandet, vilket var att eleverna kände sig besvikna då
samtliga elever inte ansträngde sig eller att de kände sig utpekade när de var oförmögna att
genomföra en uppgift (Fernandez-Rio m.fl., 2017).

Ett kooperativt undervisningsklimat fann Fernandez-Rio m.fl. (2017) var bidragande till en
ökad inre motivation och identifierad reglering. Studien undersöker på vilket sätt kooperativt
lärande kan påverka elevers motivation, deras uppfattning utav kooperativt lärande och deras
känslor samt upplevelse av kooperativt lärande. Mer specifikt deltog eleverna i 16 veckor (2
timmar per vecka) i diverse lektioner som lade fokus på samarbete. Experimentgruppen
delades in i tre grupper som hade fokus på olika områden inom idrott och hälsa med fokus på
samarbete (Fernandez-Rio m.fl., 2017). Förutom att Fernandez-Rio m.fl. (2017) upptäckte att
interventionen bidrog till elevers motivation, påverkades deras uppfattning om kooperativt
lärande där två begrepp uppenbarades från elevgruppen; glädje och tillhörighet. Eleverna
upplevde kooperativt lärande som ett intressant och roligt sätt att strukturera upp
undervisningen på. Forskarna menar på att detta är sammanhängande, då kooperativt lärande
skapade ett klassrumsklimat där eleverna behövde arbeta tillsammans i grupper, vilket ökade
känslan av tillhörighet och det ledde till en ökad SDT motivation som resulterade i ett positivt
resultat i form av glädje (Fernandez-Rio m.fl., 2017). En negativ aspekt av interventionen
upptäcktes också, vilket var besvikelse. Kooperativt lärande innebär att arbeta i grupp, och
det bidrog till att vissa elever kände att alla i gruppen inte alltid hjälptes åt, samt att elever
kände sig utpekade om de hade svårt för någon uppgift. Fernandez-Rio m.fl. (2017) gör
gällande att kooperativt lärande inte är lätt att implementera, utan idrottslärare bör vara
försiktiga och metodiska i användandet av det men belyser att det finns fördelar att vinna i
förhållande till elevers inre motivation.

Fler studier har utförts, där motivationsklimat undersöks, däribland en studie av Bryan
och Solomons (2012). Bryan och Solomons (2012) hade som syfte att vetenskapligt utröna
sambandet mellan elevers motivation i förhållande till uppfattningar om motivationsklimat,
attityder, nivå av självbestämmande och deltagande i fysisk aktivitet. En sjätte-, en sjunde-
och en åttondeklass deltog i idrott och hälsa under 90 minuter varje dag under ett helt block
där de blev undervisade av certifierade idrott och hälsa specialister. Utöver det deltagandet,
skulle eleverna även besvara enkäter som var kopplat till målet med studien (Bryan &
Solomons, 2012). Resultat från data visade på ett positivt samband mellan ett lärandeklimat
(uppgiftsorienterat klimat), glädje, användbarhet (usefulness) och högre nivå av
självbestämmande motivation (Bryan & Solomons, 2012). Utifrån det föreslår forskarna att
positiva attityder angående aktivt deltagande under idrott och hälsa skapas när det råder ett
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uppgiftsorienterat undervisningsklimat (Bryan & Solomons, 2012). När möjligheten ges för
eleverna att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar kan elevernas attityd och motivation
för idrott och hälsa förkovras (Bryan & Solomons, 2012). Studien visade även på att
uppfattningen av lärandet hos elever sjunker från sjätte klass (Bryan & Solomons, 2012). Det
upptäckandet får forskarna att betona vikten av att fostra positiva attityder och fokusera på
lärandet inom ett motivationsklimat i idrott och hälsa, speciellt under högstadiet (Bryan &
Solomons, 2012). Sambandet mellan ett uppgiftsorienterat klimat och inre motivation inom
främst idrott och hälsa, menar forskarna, är av extra stor betydelse då elever som blir inre
motiverade att vara aktiva under lektionstid kan fortsätta vara aktiva under sin fritid (Bryan &
Solomons, 2012). Bryan och Solomons (2012) uttalar sig även om vikten av ge eleverna
valmöjligheter, för att skapa en känsla av autonomi. Denna autonomin kan bidra till att elever
finner något de uppskattar och genom det engagera sig fysiskt (Bryan & Solomons, 2012).
Genom att individer söker sig till aktiviteter där de upplever att de har kompetens och till
följd av det kan erfara framsteg (Bryan & Solomons, 2012) .
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6. Diskussion
I följande avsnitt diskuteras metod och resultat utifrån frågeställningar och syfte. I
metoddiskussionen kommer sökprocessen efter artiklar och databearbetningen diskuteras. I
resultatdiskussionen drivs en diskussion kring uppfyllandet av syftet samt anpassning av
materialet till skolan.

6.1 Metoddiskussion
Databasen SPORTDiscus användes dels för att den var känd sen innan arbetets början, men
också för att den utgör ett starkt idrottsligt perspektiv, vilket vi anser stämmer bra in på vad
som söktes utifrån forskningsöversiktens syfte. I och med att SPORTDiscus är en relativt
liten databas skulle det kunna argumenteras för användandet av ytterligare en bas. Detta för
att få en mer översiktligt och korrekt bild av forskningsläget. Det andra perspektivet
översikten riktade sig åt var det psykologiska perspektivet i form av motivation kopplat till
lärande. Därav ansågs PsycInfo vara en relevant databas för vår sökning. PsycInfo gav ett
brett resultat av artiklar kopplade till motivation, vilket var en central del av syftet. Samtidigt
som PsycInfo ger en stor bredd på artiklar, blir variationen på artiklar inte lika bred. Med det
menas att majoriteten av dessa artiklar lägger sitt fokus kring SDT i förhållande till
lärarskapet. Således innebär detta en utmaning i att finna olika perspektiv på syfte och
frågeställningar, vilket kan uppfattas som en svaghet. En övergripande svaghet med
databaserna var att vissa fulltexter inte fanns tillgängliga. Ytterligare eftersökningar i
bibliotek, alternativt andra databaser, hade kunnat utföras men det valdes att inte genomföras.
Detta för tillräckligt material var befintligt bland de fulltexter som framtogs.

Tre nyckelord utgicks från när sökprocessen startade: “Lifelong physical activity”,
“PE” och Motivation. Dessa bestämdes tidigt som en grund i forskningsöversikten, där det
genom testsökningar lades till olika kombinationer samt nya sökord.
Till en början föreslogs sökordet “Adolescents” i kombination med “LPA” och “PE”, men det
resulterade i en snäv bredd av artiklar genom att “Adolescents” och “LPA” agerar som
motpoler till varandra. “Lifelong physical activity” syftar till att beskriva elevers lärande efter
skolan, medan “adolescents” syftar till skolungdomar. Till följd av det uteslöts “Adolescents”
som en del i sökningen. Effekten av uteslutandet av “Adolescents” är oklar, detta då 7 av 9
artiklar som valdes ut till forskningsöversikten utgår från studier på elever i barnår. Få
relevanta långvariga studier som behandlar vuxnas fysiska aktivitet från skolan till vuxenlivet
hittades, vilket resulterar i att “Adolescents” möjligtvis kunde ha använts som sökord utan att
begränsa forskningsområdet. En annan problematik som uppstår vid hanteringen av begrepp
är att “livslång fysisk aktivitet” är svårt att mäta. Därav har vi valt att använda begreppet
synonymt med fortsatt fysisk aktivitet eller fysisk aktivitet utanför skolan och alltså inte
fysisk aktivitet som sker under hela en individs livstid.

Ett särskilt fokus kring ursprungsland värderades inte då det finns ett gemensamt mål
för idrott och hälsa, i både europa och USA, att värna om den livslånga fysiska aktiviteten.
Livslång fysisk aktivitet är även ett gemensamt mål med alla delar av skolan. Därför valde vi
att inte rikta in översikten på någon specifik ålder på eleverna, utan åldrarna varierar mellan
11-24 år. Likaså värderades inte motivationen utifrån ursprungsland, då motivation
värderades som en generell kognitiv funktion. Eftersom forskningsöversikten riktar sig mot
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svenska lärare kan detta dock uppfattas som en svaghet, då dels utförs studierna i artiklarna
inte i den svenska skolan. Dels även att det är svårt att översätta läroplaner i Europa och USA
till den svenska skolan. Detta eftersom skolan i olika länder grundas utifrån kulturella och
samhälleliga aspekter och dessa skiljer sig mellan Sverige, Europa och USA. Dock är
materialet applicerbart i den svenska skolan, i och med att folkhälsan står centralt i all
PE-undervisning i Europa, USA och sverige och därmed det livslånga lärandet.
(Shapeamerica, 2022; Idrott och hälsa lgy, 2022; Idrott och hälsa lgr, 2022; European
Commission, 2013)

Databearbetningen utgick från att författarna, individuellt, bearbetade artiklarna från
en databas var. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att arbetet effektiviseras markant,
genom att bearbeta artiklar på två olika databaser samtidigt. Dock innebär detta även att båda
parterna inte är med i den första urvalsprocessen där vissa artiklar som värderas som
irrelevanta, kanske hade värderats relevanta för den andra författaren. Ytterligare en följd av
detta arbetssätt skulle kunna vara brist av insyn i arbetets helhet, samt möjliggör att olika
fokusområden skapas och arbetets röda tråd tynar bort. För att motverka detta krävs en
regelbunden och konsekvent kommunikation mellan författarna, vilket vi upplever var
gällande under arbetets gång samt ett tydligt ramverk för hur arbetet ska utformas. Att
gemensamt bearbeta alla artiklar ansågs även alldeles för tidskrävande för att kunna rymmas
inom tidsramarna för forskningsöversikten.

Dubbletter i artikelsökningen togs inte hänsyn till. Den främsta anledningen till detta
var att sökningarna utfördes i två olika databaser, med olika sökord i syfte att få fram artiklar
som bearbetar syfte och frågeställningar utifrån olika perspektiv. Därav ansågs det inte som
en nödvändighet att exkludera dubbletter. Dubbletter kan exkluderas i sökningen genom att
utföra sökningen i båda databaserna samtidigt. Då elimineras dubbletter automatiskt i
sökningen. Detta omöjliggjorde i vårt fall, då SPORTDiscus och PsycInfo inte går att
kombinera som databaser i en sökning.

Den kvalitetsgranskning som artiklarna genomgick, för att bedöma deras
vetenskapliga kvalitet, visade på att samtliga artiklar svarade upp mot majoriteten av de 17
frågor, som gick att anpassa till vardera artikel. Detta anser vi är bevis på artiklarnas integritet
och användbarhet till forskningsöversikten.

En styrka med arbetet anses även vara att författarna är idrottslärarstudenter och
besitter tillräckliga förkunskaper om ämnet för att kunna tolka de undersökta artiklarna på ett
tillförlitligt sätt.

6.2 Resultatdiskussion
6.2.1 Fortsatt fysisk aktivitet utanför skolan
Green (2014) problematiserar livslång fysisk aktivitet som ett framstående mål för
idrottsämnet. Han menar att sambandet mellan faktorer i undervisningen och elevers fortsatta
fysiska aktivitet, utanför skolan eller efter avslutad utbildning, är för svagt förankrat i
forskning. En osäkerhet kan här urskiljas om vilken roll idrott och hälsa har för elevers
livslånga fysiska aktivitet. Forskningsöversikten visar på blandade resultat kring hur elevers
fortsatta FA påverkas av kunskap, motivation eller läroplansskillnader (Casebolt, m.fl., 2015,
Haerens, m.fl., 2010, Wang & Chen 2020a, Wang & Chen 2020b). Till viss del
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överensstämmer studiernas resultat med Greens (2014) resonemang. Detta i form av Haerens,
m.fl. (2010) som redovisar att motivation inte påverkade elevers fortsatta FA. I motsats till
detta visar andra studier på att en koppling kan dras. Däribland menar Wang och Chen
(2020a) och Wang och Chen (2020b) att autonom motivation och ett kunskapsfokus i
undervisningen påverkar elevers beteenden kring vidare fysisk aktivitet. Det som främst kan
tas med från detta är att elevers livslånga FA kan gynnas av en autonomistödjande miljö där
undervisning med lärandefokus bedrivs, men att en fast koppling mellan idrottsundervisning
och gynnad livslång fysisk aktivitet är svår att dra med dagens forskning.

Ennis (2010) beskriver vikten av elevers förståelse för fysisk aktivitet. Att elever är
medvetna om hälsofördelar och varför det är bra att leva ett aktivt liv. Tillsammans med
Fairclough (2003) och Corbins (2002) syn på hur undervisningen bör skifta från att fokusera
på aktiviteter som fotboll, basket och matchspel till att i större grad rikta sig mot
livstidsaktiviteter som styrketräning och löpning, går detta i linje med att ett lärandefokus
istället för multiaktivitet skulle vara gynnsamt för elevers livslånga fysiska aktivitet Wang
och Chen (2020a) och Wang och Chen (2020b). Casebolt, m.fl. (2015) motsätter sig detta och
talar för multiaktivitet är. De menar att studenterna i deras studie gynnas av en
instruktionsbaserad undervisning i fråga om intentioner att fortsätta med fysisk aktivitet efter
skolan. Något som går att reflektera över i Casebolt, m.fl. (2015) studie är att den undersöker
universitetselever och frågar om en viss idrottskurs ger dem förutsättningar för fortsatt FA.
Eftersom studenter i universitet väljer sina kurser själva, så har troligtvis de elever som väljer
idrottskursen redan ett intresse för FA. Därför kommer de vara vinklade att ge kursen och
intentioner till fortsatt FA högre poäng i studien, till skillnad mot elever som inte redan har
utvecklat ett intresse eller utför någon idrott på fritiden. Resultatet i studien blir därför
opålitligt. Mer intressant vore att studera läroplaners inverkan på inställningen hos elever
utan ett redan fastställt intresse för FA, såsom Wang och Chen (2020a) och Wang och Chen
(2020b). Med detta resonemang anser vi att en undervisning med fokus i lärande och kunskap
är mest gynnsamt för elevernas livslånga fysiska aktivitet och uppnående av
Folkhälsomyndighetens (2021) rekommendationer för fysisk aktivitet. Fokus på idrott och
hälsa-undervisningen i den svenska skolan ligger även på lärande (Larsson, 2016; Lgr, 2022;
Lgy, 2022), vilket indikerar att den svenska skolan, i teorin, är på rätt spår för att på bästa sätt
förbereda elever för livslång fysisk aktivitet. Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av
idrott och hälsa i praktiken visar andra resultat. Granskningen visar att undervisningens
huvudsakliga fokus ligger på fysisk aktivitet, främst i form av bollspel och träning av
kondition och styrka. Därmed uppstår en brist i lärandefokuset som bevisligen missgynnar
elevers livslånga fysiska aktivitet. För att i högre grad uppnå detta mål med idrott och hälsa,
att förbereda elever för livslång FA, kanske lärare borde skifta fokus på sin undervisning. Att
i större grad rikta sig mot, som Ennis (2010) förklarar, elevers förståelse för vikten av fysisk
aktivitet och ett hälsosamt liv. Men även utföra aktiviteter som elever kan ägna sig åt långt in
i livet (Corbin, 2002; Fairclough 2003).

Vidare undersöker Folkhälsomyndigheten (2019) jämförelser i folkhälsan och fysiska
aktivitetsnivåer utifrån olika faktorer. De menar att andelen av den svenska befolkningen som
ägnar sig åt 150 minuters fysisk aktivitet eller mer minskar med åldern. De visar även att med
samma mätpunkt ökar andelen svenskar som uppnår 150 minuter FA per vecka markant ju
högre utbildning de har. Detta belyser ytterligare vikten av kunskap och förståelse om FA för
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att få förutsättningar att vara fysiskt aktiva genom hela livet. Vilket Wang och Chen (2020a),
Wang och Chen (2020b) och Casebolt, m.fl. (2015) påvisar i resultatet av studierna, samt
Ennis (2010) hävdar i sin text.

Ennis (2010) betonar även vikten av barn och ungdomars tidiga positiva erfarenheter
av fysisk aktivitet för att de ska vilja fortsätta med FA vidare i livet. För att uppnå detta
menar Ennis (2010) att lärare behöver arbeta med elevers upplevda kompetens och
skicklighet inom FA, autonomi i undervisningen och fysiska självuppfattning. Alltså arbeta
med SDT. Forskningsöversiktens resultat visar hur SDT och ett autonomistödjande arbetssätt
gynnar elevers livslånga FA (Haerens, m.fl., 2010; Wang & Chen 2020a; Wang & Chen
2020b). Även detta är ett arbetssätt som den svenska skolan kan anamma.

Utifrån de undersökta artiklarna och den bakgrund som angetts i forskningsöversikten
är det svårt att fastställa en klar koppling mellan elevers livslånga fysiska aktivitet och deras
kunskap, motivation och undervisningsform. Vad detta kan bero på går att diskutera men det
skulle kunna bero på att vi inte sökt av forskningsområdet tillräckligt bra eller att det helt
enkelt inte finns tillräckligt mycket forskning för att hitta ett tydligt samband. Artiklarnas
resultat menar ändå på att det finns vissa faktorer som påverkar elevers fortsatta fysiska
aktivitet. De är ett autonomistödjande arbetssätt och en undervisning som fokuserar på
elevers lärande (Wang & Chen 2020a; Wang & Chen 2020b).

6.2.2 Läraren och elevernas motivation
I kvalitétsgranskningen från Skolinspektionen (2018) fann de att en femtedel av eleverna inte
deltar i idrottsundervisningen på regelbunden basis. Granskningen visar på att det finns en
problematik med undervisningen som bedrivs. Avsikten med den andra frågeställningen var
att undersöka vilken roll läraren har i att påverka elevers motivation i idrott och hälsa.
Uppenbart blir det, utifrån artiklarna, att det finns ett samband mellan hur läraren använder
sig av diverse strategier och lärstilar och elevers motivation. Det sambandet kommer i sin tur
ha en påverkan på hur elever agerar, både i idrottsundervisningen och i deras val att vara
aktiva utanför skolan. Ett begrepp som ofta benämns i artiklarna är autonomistödjande.
Chatzipanteli m.fl. (2015) tror att det autonomistödjande klimatet är en bidragande faktor till
elevers inre motivation till följd av deras sätt att integrera elevaktiverande lärstilar i
undervisningen. Perlman (2015) styrker Chatzipanteli's m.fl. (2015) teori, med att undersöka
hur ett autonomistödjande klimat kan påverka amotiverade elever vilket visar sig ha ett
positivt samband till elevers motivation. Perlman (2015) bygger även vidare på Chatzipanteli
m.fl (2015) tankar och menar på att ett autonomistödjande lärosätt kan effektivisera
professionen, genom att autonomistödjande lärare inte behöver ändra sitt innehåll avsevärt
mycket utan bara sättet att instruera. Att förhålla sig till de psykologiska behoven, i detta
fallet autonomi kan därav vara en viktigt del i rollen som lärare när elever ska motiveras till
att delta och utveckla sig själva. Chatzipanteli's m.fl. (2015) studie visade även på att
elevernas kognitiva funktioner förbättrades, till följd av de olika lärstilarna. Detta kan
innebära att elever som befinner sig i ett klimat, präglat av motivation, gynnas även i
skolgången, utifrån en generell aspekt. Skolprestationen ökar i takt med hur stor grad eleven
känner sig motiverad, vilket betonar vikten av att läraren förhåller sig till hur valt arbetssätt
påverkar motivationen hos eleverna. Utifrån ett större perspektiv kan det autonomistödjande
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förhållningssättet vara bidragande till den samhälleliga hälsan. Som Wang och Chen (2020a;
2020b) påvisar, att ett autonomistödjande klimat i undervisningen gynnar elevernas autonoma
motivation, vilket i sin tur bidrar till att öka deras fysiska aktivitetsnivåer på fritiden.
Folkhälsomyndighetens (2022a) rapport angående 2021, där 67% av befolkningen uppgav att
de når upp till de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet blir här aktuell. Den
samhälleliga hälsan är ett gemensamt mål för idrott och hälsa i skolan och samhället i stort
(Idrott och hälsa lgy, 2022; Folkhälsomyndigheten, 2021). Korrelationen mellan läraren och
elevernas motivation kan anses vara tydlig och inte minst en viktig del i undervisning, inte
enbart utifrån att få elever motiverade att delta aktivt under lektionstiden utan även i
samhället i stort.

Bartholomew m.fl. (2016) ger ytterligare stöd för vad Chatzipanteli m.fl. (2015) och
Perlman (2015) kommer fram till, utifrån hur ett kontrollerande ledarskap påverkar eleverna.
Motsatsen till ett autonomistödjande klimat är det kontrollerande klimatet. Enligt
Bartholomew's m.fl. (2016) studie fanns det negativa kopplingar till elevernas inre motivation
när de utsätts för ett kontrollerande ledarskap. Genom att skapa ett klimat som, för eleverna,
uppfattas som kontrollerande ökar deras amotivation och yttre reglering och därtill deras
rädsla att misslyckas, undvikande av utmaningar och försämrar deras självkänsla
(Bartholomew m.fl., 2016). Nyligen publicerad forskning visar även på fördelarna med att
förhålla sig till de psykologiska behoven av SDT för att motivera elever. Ahmadi m.fl. (2022)
utförde en studie om hur lärarbeteenden påverkar elevers motivation vilket visade på att
stödjande beteende (Autonomy supportive, Relatedness Supportive, Competence Supportive)
var positivt förgrenat till elevers motivation, medan hindrande beteende (Autonomy
Thwarting, Competence Thwarting, Relatedness Thwarting) visade på negativa samband till
motivation. Sambandet mellan lärare och elevernas motivation tydliggörs när det visar sig att
ett kontrollerande ledarskap kan ha en negativ påverkan på elevernas motivation. Vikten av
att läraren är medveten om sin lärstil kan vara en avgörande faktor i arbetet att få eleverna
motiverade till att delta i idrottsundervisningen. Eleverna behöver känna av autonomin och
inte bli kontrollerade för det kan, i längden, skapa problematik i skolgången, i individens
hälsa och i slutändan den samhälleliga hälsa.

Konstruktionen av ett klimat präglat utifrån ett autonomistödjande förhållningssätt
grundar sig inte enbart i specifika instruktioner läraren utgår ifrån. Fernandez-Rio m.fl.
(2017) och Bryan och Solomons (2012) fann i sina studier positiva samband mellan
undervisningsklimatet och elevers motivation. De två studierna angrep syftet att undersöka
undervisningsklimatet i förhållande till motivation utifrån två olika teorier, men resultaten
från studierna var likartade. Kooperativt lärande, där elever samarbetar med varandra, främjar
elevernas inre motivation och identifierad reglering (Fernandez-Rio m.fl., 2017). Här
tillkommer ytterligare begrepp kopplat till de psykologiska behoven, då det i studien visade
sig att eleverna kände en högre tillhörighet när de utsattes för kooperativt lärande, och det
skulle vara en bidragande faktor till elevernas ökade motivation (Fernandez-Rio m.fl., 2017).
Bryan och Solomons (2012) påstår att om läraren skapar valmöjligheter, bidrar det till
känslan av autonomi och eleverna känner sig kompetenta att vara aktiva fysisk aktiva.
Forskning av Lonsdale m.fl. (2019) stödjer den teorin då deras resultat visade att erbjudandet
av val i undervisning bidrog till en känsla av autonomi vilket ökade den fysiska aktiviteten.
Det förefaller att läraren behöver förhålla sig till de psykologiska behoven i skapandet av en
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inre motivation för eleverna. Formandet av autonomi, att eleverna känner sig kompetenta,
och en känsla av tillhörighet har visat sig vara två delar i att få elever motiverade till att
engagera sig inom idrott och hälsa. Strategier gällande klassrumsklimat och hur lärare ger
instruktioner blir en central del som påverkar hur elever motiveras. Dock kan bakslag vara en
viktig del att ha i åtanke. Fernandez-Rio. m.fl. (2017) såg i sin studie att frustration bildades
när eleverna skulle samarbeta, då deltagarna inte alltid bidrog till det gemensamma målet.
Det presenteras inte några risker i de andra artiklarna. Men på grund av att tendenser till
negativ inverkan visat sig, blir en viktig beståndsdel i att fostra ett positivt motivationsklimat
att läraren besitter kompetens av valt arbetssätt, och är medveten om eventuella risker.

6.3 Slutsatser och implikationer
Ur artiklarna går det, implicit, att avläsa en problematik med idrottsundervisningen i
förhållande till motivation och elevernas livslånga aktivitet. Problematiken visar sig i sättet
forskarna får fram sina resultat, där experimentgrupperna förbättrar sina resultat i förhållande
till studiens syfte. Kontrollgrupperna utgår från det vanliga sättet att utföra idrott och hälsa
och det medför inga förbättringar. Med andra ord finns det en problematik med hur det
vanliga sättet att undervisa bedrivs för att gynna elevernas motivation och livslånga aktivitet.
Det är farligt att göra en generell slutsats utifrån det, framförallt när studierna inte är gjorda i
Sverige. Men med statistik angående hur deltagandet i idrott och hälsa i Sverige ser ut, och i
kombination med den låga fysiska aktiviteten som råder i Sverige både hos ungdomar och
vuxna kan det gå att utläsa att en problematik är aktuell.

Forskningsöversikten riktar sig mot hur lärare påverkar och kan arbeta för att gynna elevernas
motivation till att delta under idrottsundervisningen, samt vilken roll lärare har för elevernas
livslånga aktivitet. Resultatet från artiklarna visar slutligen på evidens för att om
undervisningen ska riktas mot elevernas livslånga fysiska aktivitet bör den bedrivas i ett
klimat som förhåller sig till ett autonomistöd och sätter fokus på elevers lärande, förståelse
och kunskapsutveckling kring fysisk aktivitet. Motsvarande visar det sig att integrering av
diverse lärstilar och strategier har en positiv påverkan på elevers motivation, om lärstilarna
och strategierna riktar sig emot elevernas psykologiska behov. Materialet som presenterats
bör övervägas som en del i lärarens arbetssätt. Samband mellan lärare och motivation och
läraren och elevernas livslånga fysiska aktivitet är inte de enda sambandet som visat sig i
denna forskningsöversikten. Motivation under idrottsundervisningen, fysisk aktivitet utanför
skolan och i sin tur den individuella- och samhälleliga hälsan har ett samband med varandra.
Således anser vi att idrott och hälsan kan lägga en bra grund för elevernas fortsatta aktivitet
utanför skolan, vilket enligt ämnesplanen i Idrott och hälsa lgy och lgr (2022) även ämnet ska
bidra till. Men i strävan efter det behöver eleverna finna en motivation för att delta aktivt
under lektionstid, och dessa verktyg bidrar denna forskningsöversikt med.

Vidare krävs det mer forskning kring elevers livslånga lärande inom idrottsämnet för att
kunna legitimera det som mål i undervisningen. Studier som följer elevers fysiska aktivitet
och hälsa in i vuxenlivet hade givit en tydligare syn på undervisningens påverkan på
individens livslånga FA. Den forskningsfront hade kunnat utökats ytterligare.
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8. Bilagor
Bilaga 1 - Prisma 2009 Flow Diagram

Prisma flödesschema för sökning och gallringsprocess (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, The PRISMA Group,
2009).
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Bilaga 2 - Bedömningsmall för att mäta studiens kvalitet för
artikel X
1. Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

3. Är väsentliga begrepp definierade?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?

Ja

Nej
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För att svara ja bör det framgå tydligt varifrån undersökningsgruppen valdes, vilka som
valdes och varför samt hur de valdes ut och varför? Tydliggörs eventuella inklusions- och
exklusionskriterier?

Eventuell kommentar:

6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek
bestämdes?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt beskrivet?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till interventionsgrupp(er)?

Ja

Nej

Oförmögen att svara

Eventuell kommentar:

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av undervisning etc.)
som ska jämföras beskrivits tydligt?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:
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10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och
observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt beskrivits?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig?
De metoder som används måste vara lämpliga för data.

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

13. Har etiska aspekter beaktats?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:
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15. Svarar resultatet mot syftet?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet?

Om antalet deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att man
är oförmögen att avgöra

Ja

Nej

Oförmögen att svara

Eventuell kommentar:

17. Är resultaten praktiskt relevanta?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:
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Bilaga 3 - Artikelöversikt

Författare,
publikationsår

Design Syfte Metod Urval Slutsats Kvalitet

Bryan &
Solomon
(2012)

Intervent
ionsstudi
e

Att undersöka
elevers motivation
i förhållande till
undervisningsklim
at, attityder, SDT
och deltagande i
fysisk aktivitet.

Deltagarna deltog i
idrott och hälsa, 90
minuter, varje dag
utifrån ett
blockschema

De beskrev hur de
upplevde
motivationsklimatet
(uppgiftsorienterat
klimat) och
utvärderade deras
fysisk aktivitet,
attityd för ämnet och
motivation.

114 elever.
mellan
åldrarna
11-14 år.
(57 killar,
57 tjejer).

Ett uppgiftsorienterat
klimat var positivt kopplat
till attityder som glädje
och användbarhet av idrott
och hälsa, samt högre
nivåer av SDT.

12/16

Perlman (2015) Intervent
ionsstudi
e

Att undersöka
effekten av
SDT-baserade
instruktioner som
läraren använde
till elever som var
amotiverade.

Elever som
bedömdes lämpade
för studien (genom
frågeformulär och
analys) sattes in i en
experiment- eller
kontrollgrupp.

Experimentgruppen
utförde idrott och
hälsa utifrån ett
autonomistödjande
perspektiv.

48 elever
(18 killar,
30 tjejer)
9:e klassare
(14-15 år)
blev
indelade i
en
experiment
grupp eller
kontrollgru
pp

Eleverna som deltog i den
autonomistödjande
klassen(experimentgruppe
n) rapporterade högre
nivåer av motivation och
tillhörighet än
kontrollgruppen.

15/16

Chatzipanteli,
Digelidis, N &
Papaioannou
(2015)

Intervent
ionsstudi
e

Att undersöka
vilken effekt
elevaktiverande
lärstilar hade på
motivation,
självreglering och
tillfredsställelse.

Eleverna delades in i
en experimentgrupp
eller en
kontrollgrupp.
Lärarna i
experimentgruppen
använde sig av olika
lärstilar: ömsesidig
stil,
självrapportering,
inkludering

601 elever
(318 killar,
283 tjejer )
fyllda 13 år
delades in i
en
experiment
grupp eller
kontrollgru
pp

Experimentgruppen hade
högre nivåer av inre
motivation, identifierad
reglering och
tillfredsställelse än
kontrollgruppen. De
visade även på högre
nivåer av kognitiva
aktiviteter, lägre yttre
motivation och
amotivation än
kontrollgruppen.

13/16
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Bartholomew,
Ntoumanis,
Mouratidis,
Katartzi,
Thøgersen-Nto
umani &
Vlachopoulos
(2018)

Longitud
inell
studie

Att granska vilken
påverkan en
kontrollerande
lärstil hade på
elevers
motivation,
självkänsla, rädsla
att misslyckas och
undvikande av
utmaningar.

Studie 1: data
samlades in vid 3
tillfällen genom
utvärderingar för att
analyseras

Studie 2: samma
metod som studie 1

Studie 1:
419 elever
(52,6%
killar; ålder
14,5, SD =
0,53).

Studie 2:
447 elever
(44,7%
killar; ålder
14,6, SD =
0,58).

Sammanfattade resultatet
visade på positiva
samband mellan ett
kontrollerande ledarskap,
amotivation, rädsla att
misslyckas, undvikande av
utmaningar och sämre
självkänsla.

13/14

Fernandez-Rio,
Sanz,
Fernandez-Can
do & Santos
(2017)

Intervent
ionsstudi
e

Vilken påverkan
KL har på
motivation,
utvärdera
elevernas
uppfattning av ett
KL-klimat och
undersöka vad
elevernas känslor
var kring att erfara
KL under en
längre tid.

Elever placerades i
en experimentgrupp
och kontrollgrupp.

2 timmar idrott och
hälsa i vecka under
16 veckor.

Experimentgruppen
utförde idrott och
hälsa utifrån
kooperativt lärande
och kontrollgruppen
enligt traditionellt
lärande.

249 elever
(122 killar,
127 tjejer)
ingick i en
experiment
grupp eller
kontrollgru
pp

4 lärare.

Inre motivation och
identifierad reglering
ökade i
experimentgruppen men
inte i kontrollgruppen.

Experimentgruppens
uppfattning av KL ökade.
De var medvetna om att
samarbete var viktigt.

Under det tredje målet
visade experimentgruppen
teman baserat på elevernas
svar: samarbete,
tillfredsställelse,
nymodighet, tillhörighet
och besvikelse.

14/16

Wang & Chen
(2020a)

Tvärsnitt
sstudie

Att testa en
tvåvägsmodell,
kunskapslärande
och autonom
motivation, för
PE-effekten.

Data på kunskap om
FA, FA utanför
skolan, autonom
motivation mot FA
och idrott och hälsa
samlades från elever
genom enkäter och
skrivtester. Datan
sammanställdes och
analyserades.

394 elever
från 5
skolor i
USA

Om undervisningen har ett
kunskapsfokus i en
autonomistödjande miljö
så kan den påverka elevers
FA utanför skolan.

13/14

Wang & Chen
(2020b)

Intervent
ionsstudi
e

Bestämma hur
mycket en
kunskapsbaserad
läroplan påverkar
elevers kunskap
om FA, motivation
till FA och PE,

Experimentgrupp
hade
kunskapsbaserad
läroplan, jämfördes
med kontrollgrupp.
Data samlades
genom enkäter och
kunskapstest 1 år

Åttondekla
ssare.
Experiment
grupp 168,
kontrollgru
pp 226.

En kunskapsbaserad
läroplan kan vara effektiv
i att gynna elevers FA
utanför skolan, samt ger
elever mer kunskap och
motivation till FA.

15/16
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samt FA utanför
skolan

efter undervisningen.
Datan
sammanställdes och
analyserades

Haerens, Kirk,
Cardon, De
Bourdeaudhuij
& Vansteenkiste
(2010)

Tvärsnitt
sstudie
med
longitudi
nella
inslag

Undersöka
sambandet mellan
elevers motivation
för idrott och hälsa
och deras
FA-nivåer.

Universitetsstudenter
svarade på enkäter
som mätte
motivation för idrott
och hälsa och FA i
högstadiet och i
nutid. SDT som
utgångspunkt för
motivation.

2617
studenter
(medelålde
r 20.6 +-
1.9) varav
878 killar.

Låg överföring av FA från
högstadiet till vuxen ålder.
Majoriteten studenter är
autonomt motiverade till
PE.

11/14

Casebolt,
Bland, Russel,
Melton (2015)

Tvärsnitt
sstudie

Undersöka elevers
uppfattning av en
instruktionsbasera
d idrottskurs och
om denna
influerade
elevernas fortsatta
FA.

Data samlades
genom svar på frågor
om kursen och
intentioner att
behålla en FA
livsstil.

2981
studenter
(18-24 år)

Studenterna var nöjda med
instruktionsbaserad
undervisning. Som resultat
av kurserna ville de
fortsätta med fysisk
aktivitet.

13/14

34


