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Jenny Isberg examinerades från idrottslärarutbild-
ningen 1996, vid institutionen för Idrott och Hälsa, 
vid dåvarande Örebro högskola. Hon arbetade sedan 
som idrottslärare fram till 2003, då hon började sina 
doktorandstudier i ämnet idrott vid Örebro universitet. 
Jennys forskningsfält berör begreppen fysisk aktivitet 
och ungdomar med inriktning mot skolämnet idrott 
och hälsa.

Denna avhandling fokuserar sig på att undersöka möj-
ligheter till att motivera ungdomar, 12–16 år, till att utöva fysisk aktivitet 
och att vilja fortsätta att vara fysiskt aktiva. Att se effekter av ett projekts 
möjligheter att motivera ungdomar att bli regelbundet fysiskt aktiva, att 
validera det instrument som använts för att mäta den fysiska aktiviteten samt 
i vilken utsträckning projektet motiverat ungdomar att fortsätta vara fysiskt 
aktiva i tidig vuxen ålder, 19–21 år, är vad denna avhandling handlar om. 
Resultaten i denna avhandling kan bidra till att ge stöd till den undervisande 
idrottsläraren hur man kan hitta en möjlighet att kunna motivera ungdomar 
till att bli fysiskt aktiva.
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