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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på elevers motivation till ämnet idrott och 

hälsa, och om denna motivation var relaterad till deras fritidsaktiviteter. Syftet var även att 

beskriva vad det är som påverkar elevers motivation i det centrala innehållet: lek, spel och 

idrotter. Undersökningen genomfördes med fokusgruppsintervjuer där urvalet bestod av 

elever i årskurs 9. Hälften av eleverna var inte aktiva inom föreningsidrotten på sin fritid, 

medan den andra hälften var aktiva. Resultatet för denna undersökning visar att elevernas 

motivation påverkas av olika faktorer, men kompetens, tävlingsmoment och lagspel är 

gemensamma faktorer för samtliga elever som både kan öka och minska motivationen. 

Samtliga elever som är föreningsaktiva samt några få av de elever som inte är föreningsaktiva 

menar att deras fritidsaktiviteter påverkar motivationen positivt till ämnet idrott och hälsa. De 

resterande eleverna ansåg att deras fritidsaktiviteter inte påverkade deras motivation till 

ämnet. Samtliga elever var överens om att ämnet idrott och hälsa inte har inspirerat dem till 

att vara aktiva inom en föreningsidrott. Det resultat som framkom gällande det centrala 

innehållet visar att eleverna föredrar spel i undervisningen. Elevers motivation till 

utomhusundervisning påverkas starkt av väderförhållanden och val av aktivitet. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av elevernas motivation påverkas av olika 

typer av yttre reglering, detta syns tydligt i skalan för SDT. Undersökningens resultat visar 

även att elevgrupperna motiverades av liknande faktorer och att de grundläggande 

psykologiska behoven inom SDT är viktiga för motivationen oavsett bakgrund.  

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, motivation, Self-determination theory, föreningsaktiv, icke 

föreningsaktiv och grundskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

Förord 

Denna undersökning genomfördes under höstterminen 2016. För att undersökningen skulle 

vara möjlig att genomföra fanns det ett behov av elever i årkurs 9 som var villiga att ställa upp 

på intervjuer. För att få kontakt med dessa elever tog vi hjälp av lärare som undervisar 

eleverna i ämnet idrott och hälsa. Därför vill vi rikta ett tack till både lärarna som hjälpte oss 

att hitta elever som var relevanta för vårt urval och de elever som var delaktiga i våra 

fokusgruppsintervjuer. Denna undersökning riktar sig mot lärare i ämnet idrott och hälsa. 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Owe Stråhlman för den hjälp och stöttning vi fått 

under arbetets gång.  

 

Växjö, november 2016 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Skolans verksamheter har länge varit ett omdiskuterat ämne, bland samhällets medborgare så 

väl som i media och i politiken. Undervisningens innehåll har varit ett av många 

diskussionsområden, men även hur skolan ska få fler elever att vara mer fysiskt aktiva. I 

Svenska dagbladet skriver Mårtensson (2016) om det förslag som den politiska koalitionen 

Alliansen har tagit fram och som innefattar utökat timantal i ämnet idrott och hälsa. Med stöd 

av forskning menar Alliansen att det ökade timantalet skulle förbättra elevernas prestation i 

övriga skolämnen samt att barnfetma skulle kunna motverkas. Förslaget innebär i princip 

enbart att få eleverna mer fysiskt aktiva och politikerna glömmer därmed bort att ämnet idrott 

och hälsa är ett kunskaps- och undervisningsämne, precis som de övriga skolämnena.  

 

Förutom att utveckla elevernas allsidiga rörelseförmåga syftar ämnet till att inspirera elever 

till framtida intressen för fysisk aktivitet och hälsa (Skolverket, 2011a:51). Skolverket 

(2011b:6) förtydligar detta syfte genom att skriva att ämnets kärna är fysisk aktivitet, men att 

läraren inte får glömma bort att utbilda eleverna i, om och genom fysiska aktiviteter med hjälp 

av reflektion och diskussioner. Att låta eleverna reflektera och diskutera idrott och hälsa kan 

vara faktorer som påverkat resultatet på Fröberg, Raustorp, Pagels, Larsson och Boldemanns 

(2016:3) studie som visar att svenska elever enbart är fysiskt aktiva en fjärdedel av 

lektionstiden i ämnet idrott och hälsa. De menar att val av aktivitet och elevers motivation 

påverkar undervisningen och dess intensitet. Genom reflektion och diskussion kan det vara 

lättare för eleverna att finna mening med en aktivitet och därmed förstå värdet av 

undervisningen.  

 

Som det nämns ovan finns det uppfattningar om att skolidrotten är lösningen på elevers 

minskade skolprestationer. Det finns dock fler faktorer än den fysiska aktiviteten som 

inverkar, nämligen elevers motivation. Lars-Åke Kernell är universitetslärare i didaktik, han 

visar att studier tyder på att elevers motivation har inverkan på lärandet. Han menar att 

elevernas motivation ökar då bland annat undervisningsinnehållets syfte och nytta tydliggörs. 

Det är även viktigt att eleverna känner tillhörighet till övriga elever och känner sig sedda av 

lärare, vilket är faktorer som tillhör de grundläggande psykologiska behoven (Reckman, 

2010). Dessa behov menar Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, motarbetas för 

barn och ungdomar på grund av skolans struktur. Den inre nyfikenhet vi människor har sedan 
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födseln driver oss till att undersöka och förstå vår omvärld, vi föds med en inre motivation. 

Då skolans undervisning är styrd av styrdokument och starkt fokuserad på betyg glöms 

elevernas intresse och inre motivation bort.  Skolan fokuserar därmed på yttre motivation 

(Wahlgren, 2011).  

 

Nationell och internationell forskning har gjorts på elever i high school och secondary 

school samt bland lärare för grundskolans senare år vad gäller elevers motivation till ämnet 

idrott och hälsa. Raufelder, Jagenow, Druri och Hoferichter (2013:93) samt Lakes (2001:85) 

studier visar bland annat att sociala relationer och känsla av hög kompetens stärker elevers 

inre motivation. Samtidigt visar studier att känsla av låg kompetens och lagspel minskar 

elevernas inre motivation till att delta i undervisningen (Lake, 2001:85; Barkoukis, Taylor, 

Chanal och Ntoumanis, 2014:407).  Sveriges television (2016) belyste i 

programserien Gympaläraren elevers motivation där målet var att försöka få fler 

skolungdomar fysiskt aktiva. Serien skapade diskussioner om läraryrkets professionalitet och 

yrkesroll, både bland allmänheten och bland lärare i idrott och hälsa. Essensen i serien var att 

hitta elevernas motivation till att delta i undervisningen och på så sätt skapa ett långvarigt 

intresse för fysisk aktivitet. Elevernas berättelse tillsammans med Jakobssons (2012:59) 

beskrivning om ungdomars avhopp från föreningsidrotten väckte intresse och idéer till denna 

undersökning. Jakobssons (2012:59) studie visar att många ungdomar slutar på grund av höga 

krav på deltagande, att det är tråkig och enformig träning eller bristande utbud av grupper. 

Orsaken till att fortsätta idrotta beror på kamrater, möjligheten till att utvecklas samt att det är 

roligt att idrotta. 

  

Då minskningen av ungdomar i föreningslivet är ett faktum och orsaken till detta har belysts 

syftar denna undersökning på att ta reda på om detta avspeglas i ämnet idrott och hälsa. 

Tidigare forskningsresultat om elevers motivation har tagits fram med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer och enkätundersökningar, vi har därför valt att använda oss av 

fokusgrupper. Med hjälp av de diskussioner som skapas inom gruppen hoppas vi på att 

elevernas berättelser kan utvecklas och få ett större djup än vad de kan få i övriga metoder. 

Urvalet för denna undersökning skiljer sig också från tidigare forskning i form av att hälften 

av de deltagande eleverna är aktiva inom föreningsidrotten, medan den andra hälften inte är 

aktiva inom föreningsidrotten. Då ämnet idrott och hälsa är ett innehållsrikt ämne med många 

olika centrala innehåll fokuserar denna undersökning på elevers motivation för ett specifikt 

centralt innehåll som undervisningen måste behandla. I kursplanen formuleras det på följande 
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sätt. ”Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus […]” (Skolverket, 

2011a:53) 

 

Då det övergripande syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som motiverar elever 

till ämnet idrott och hälsa, ser Karnell det som en utopi att bedriva undervisning som ständigt 

motivera samtliga elever. Han anser dock att det är viktigt som lärare att kontinuerligt arbeta 

mot de grundläggande psykologiska behoven för att elevers motivation ska bibehållas och 

öka. De grundläggande psykologiska behoven beskriver han innefattar trygghet, gemenskap 

och självkänsla (Reckman, 2010). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på elevers motivation till ämnet idrott och hälsa i 

grundskolans senare år, och om denna motivation är relaterad till deras fritidsaktiviteter. 

Syftet är även att beskriva vad det är som påverkar elevers motivation i det specifika centrala 

innehållet lek, spel och idrotter.  

 

• Vad påverkar elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa, i positiv och negativ 

riktning?  

 

• På vilket sätt har elevers motivation till ämnet idrott och hälsa anknytning till deras val 

av fritidsaktiviteter, beroende på om de är föreningsaktiva eller inte, och hur påverkar 

ämnet idrott och hälsa deras val av fritidsaktiviteter? 

 

• Vad i det centrala innehållet som innefattar lek, spel och idrotter, inomhus och 

utomhus är det som motiverar eleverna och varför? 
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2. Litteraturgenomgång  
I det här kapitlet definieras inledningsvis de olika begrepp som kommer figurera i uppsatsen. 

Därefter följer den forskning som tidigare gjorts i ämnet samt vad som står i skolverkets 

läroplan och kursplan för idrott och hälsa som berör syftet för denna undersökning.    

2.1 Begreppsgenomgång  

2.1.1 Motivation 

Begreppet motivation beskrivs vara en psykologisk term som innebär att det finns faktorer 

hos människor som ger upphov till beteenden och som formar dessa. Beteenden skapas då 

människor strävar mot ett bestämt mål. Inre och yttre drivkrafter anses styra beteenden som 

kan delas in i primär och sekundär motivation. Den primära motivationen kan uppfattas som 

den inre motivationen, det vill säga att grundläggande behov tillfredsställs och att aktiviteter 

utförs av en inre vilja. Den sekundära motivationen, det vill säga den yttre motivationen 

påverkas av omvärlden i form av exempelvis betyg, belöning och bestraffning från lärare och 

elever. Teorier om motivation förklarar alltså varför människan väljer att utföra vissa 

handlingar mer än andra (Nationalencyklopedin, 2016).   
 

2.1.2 Lek 

Leken har en viktig funktion i skolans undervisning då den på kort tid ger möjlighet till 

individanpassad undervisning och utveckling av elevers fysiska, psykiska och sociala 

förmågor (Nilsson, 2012:206). Leken kan uttryckas på olika sätt, det gemensamma är dock att 

deltagarna följer de regler och den logik som har konstruerats. Reglerna och logiken kan både 

skapas innan påbörjad lek eller konstrueras allt eftersom (Nationalencyklopedin, 2016). 

Läraren har stor inverkan då hen kan styra elevernas utveckling. Detta kan göras genom att 

exempelvis skapa varierande lekmiljöer i form av övningar med olika svårighetsgrader eller 

genom att fokusera på specifika motoriska övningar och samarbetsövningar (Nilsson, 

2012:207). Det som utmärker leken och som är en pedagogisk utmaning för läraren är att den 

ska vara intressant för eleverna samt att de blir entusiastiska och går in i en annan roll 

(Nationalencyklopedin, 2016; Nilsson, 2012:206). Det skapas en harmoni i rummet som bryts 

då regler förändras, eleverna återgår då till verkligheten (Nationalencyklopedin, 2016).   
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2.1.3 Spel 

Spel är ett välkänt begrepp som ofta används i media och vardagslivet. Det finns flera olika 

definitioner på begreppet. Nationalencyklopedin (2016) och Teng (2012:130) menar att regler 

är karakteristiskt för olika sorters spel. Reglerna formar och ger förutsättningarna för hur 

spelet ska utföras i form av antal spelare, planstorlek samt tekniker. Syftet med dessa regler är 

att deltagarna ges möjlighet att lyckas i sitt utövande och att aktiviteten anses utövas på ett 

rättvist sätt. Beroende på exempelvis val av antal spelare och utrustning kan spelet ha olika 

pedagogiska syften för att utveckla olika kvalitéer hos deltagarna och få dem mer aktiva 

(Teng, 2012:131). Nationalencyklopedin (2016) skriver att spel oftast bedrivs i tävlingsform 

dock hävdar Teng (2012:131) att tävlingsmomentet inte bör vara i fokus. Istället anser Teng 

(2012:131) att etiska och sociala aspekter är det viktiga i spelet, de vill säga att deltagarna tar 

ansvar för sina handlingar och använder sig av ”fair play”.  

 

2.1.4 Idrott  
Ordet idrott har sina rötter från isländskan och är ett begrepp som enbart används i de 

skandinaviska språken (Engström, 2002:15). Engström (2002:16) skriver att begreppet idrotts 

grundtanke innebär självvald kroppsrörelse där ens egna fysiska ansträngning och förmåga 

inom aktiviteterna är det centrala. Riksidrottsförbundets definition av idrott är ”fysisk aktivitet 

som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera bättre” (RF, 2015:2). Under 

idrottsrörelsens framväxt i början av 1900-talet har begreppet idrott influerats av 

föreningsidrotten och deras tävlingsmoment (Engström, 2002:16). Riksidrottsförbundet 

(2015:2) menar att idrott består av uppvisning, träning och lek samt tävling. Denna 

undersökning fokuserar dock enbart på att fysisk aktivitet ska bidra till att må bra, ha roligt 

och prestera bättre. Engström (2002:16) hävdar dock att tack vare Riksidrottsförbundets 

officiella definition av idrott lever fortfarande begreppets grundtankar kvar. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det har gjorts många nationella och internationella studier om motivation. Studierna har 

utförts med elever på high school och secondary school, men även med lärare där deras syn 

på elevers motivation har undersökts. Resultaten visar de olika faktorer som påverkar 

elevernas motivationsgrad. Enligt Raufelder, Jagenow, Druri och Hoferichter (2013:93) 

påverkar elevers motivation positivt genom sociala relationer. Studiens resultat visar att 
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trygga sociala relationer med kompisar är den viktigaste faktorn för ökad motivation till 

ämnet idrott och hälsa. Den sociala relationen till läraren tycks däremot inte påverka 

motivationen i lika hög grad. Shens (2014:52) studie visar dock att vikten av att ha en god 

relation till läraren beror på om eleven är aktiv i en förening eller inte. De elever som inte är 

aktiva i en förening känner en större tillhörighet och därmed starkare motivation till ämnet 

idrott och hälsa om de har en god relation till sin lärare. En annan bidragande faktor till ökad 

motivation är lagspel och känsla av kompetens. Studier som Lake (2001:85) genomfört visar 

att elevernas motivation ökar vid aktiviteter med lagspel och då de har en känsla av hög 

kompetens i aktiviteten. Det är dock viktigt att aktiviteterna innehåller uppnåeliga utmaningar 

för att eleverna ska känna sig motiverade till aktiviteten. Elevers känsla av kompetens i ämnet 

idrott och hälsa visar Barkoukis et al (2014:407) och Shen (2014:52) i sina studier bland annat 

har koppling med deras erfarenheter och mängdträning från föreningsidrotten. Resultaten 

visar att elever som tränar i en förening på fritiden kan överföra viktiga kvalitéer till 

undervisningen i idrott och hälsa. Elevernas känsla av kompetens, förmåga att skapa 

vänskapsband, glädje av att vilja lära sig och att anstränga sig är några av dessa.  

 

Samtidigt som lagspel och kompetens kan öka motivationen kan de även bidra till minskad 

motivation (Lake 2001:85). Lake (2001:85) skriver även att tävlingsmomentet i 

undervisningen påverkar motivationen negativt. Yttre motivation kan leda till inre motivation, 

det visar Emmett (2013:210) i sin studie där belöning i olika former bidragit till att aktiviteter 

som eleverna tidigare ansett vara irrelevanta övergått till att bli relevanta. Resultatet visar att 

eleverna inte längre utför aktiviteterna enbart för att de måste, utan för att de har insett värdet 

av genomförandet. Eleverna har med andra ord uppnått identifierad reglering, vilket är ett 

beteende som till övervägande del formas av inre motivation. Detta är en del av forskarna 

Deci och Ryans motivationsteori som beskrivs närmre i teoriavsnittet.  

 

Elevers motivation är individuell och dessutom inte konstant, den varierar mellan aktiviteter 

och ämnen i skolan. Därför kan det vara svårt att tillgodose elevernas behov. Londos 

(2010:147) skriver att lagbollspel är de aktiviteter som dominerar undervisningen vilket 

innebär att elever som utövar denna typ av aktivitet på fritiden gynnas i ämnet. 

Lektionsinnehållet kan även bero på det Sandahl (2005:282) hävdar att de elever som är 

aktiva på fritiden har större inverkan på lektionens utformning. Han menar att elevernas val av 

fritidsaktiviteter färgar undervisningen, det innebär att den påminner om föreningsidrotten 

vilket bidrar till att somliga elever väljer att avstå från undervisningen. De lärare som deltagit 
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i Londos (2010:147) studie anser att det är svårt att motivera de elever som väljer att avstå 

undervisningen. Resultatet från Lake (2001:85) visar att somliga elever som inte är delaktiga 

på lektionen trots allt är fysiskt aktiva på fritiden.  

 

Tidigare studier visar att det inte bara finns en koppling mellan motivation till ämnet idrott 

och hälsa och fritidsaktiviteter, utan att motivation och fysisk prestation även är kopplat till 

betyg. Ardoy, Frenández-Rodriguez, Jiménez-Pavón, Castillo, Ruiz och Ortega (2014:58) har 

undersökt elevers kognitiva förmåga och akademiska prestationer i förhållande till mängd och 

intensitet i undervisningen för idrott och hälsa. Resultatet visar att det finns en koppling, de 

vill säga att större mängd och högintensivträning ökar den kognitiva förmågan och den 

akademiska prestationen. Barkoukis et al (2014:410–411) studie visar att elever som har 

högre grad av amotivation eller yttre motivation har lägre betyg än övriga elever i ämnet 

idrott och hälsa. Det motsatta gäller de elever som har hög grad av inre motivation, de har 

också högre betyg i ämnet. Att hitta elevers motivation är inte enbart användbart inom skolans 

verksamhet utan både Barkoukis et al (2014:408) och Ekberg (2009:157) hävdar att elevernas 

motivation till ämnet idrott och hälsa även påverkar deras vilja att vara fysiskt aktiv i 

framtiden.   

 

Motivation och graden av lärande kan förändras beroende på vilken kontext undervisningen 

bedrivs i. Szczepanskis och Dahlgrens (2011:37) studie visar att många lärare ansåg att det är 

viktigt att ha en variation mellan inomhus- och utomhusundervisning. Framförallt för att 

lärarna ansåg att naturen, samhället och landskapet var platser som stimulerar till lärande. De 

begränsningar som lärarna ansåg fanns med utomhusundervisning var framförallt bristande 

stöd från kollegor, bristen på säkerhet samt lärares egen okunskap i att undervisa utomhus 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011:29 och Fägerstam, 2012:48). Styrdokumentens stora innehåll 

var också en bidragande orsak till utebliven utomhusundervisning, då lärarna ansåg att det var 

tidsbrist och svårt att omsätta det innehållsrika centrala innehållet och kunskapskraven ute 

(Szczepanski och Dahlgren, 2011:29; Fägerstam, 2012:48). Det finns positiva effekterna med 

utomhusundervisning som innebär att elevers relation till läraren stärks och att 

samarbetsförmågan mellan lärare och elev samt mellan eleverna ökar (Fägerstam, 2012:53). 

Fägerstams (2012:51) studie visar att undervisningen utomhus har stor effekt på elevers 

lärande då de får ett större sammanhang mellan teori och praktik än vad de får i traditionell 

inomhusundervisning. Genom att vistas i den miljö som undervisningen behandlar ges 

eleverna förutsättningar för ökad förståelse för sin omgivning. Utomhusundervisning bidrar 
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också till att eleverna använder ämnesrelaterade begrepp i större utsträckning än de elever 

som haft mer traditionell inomhusundervisning (Fägerstam, 2012:51) 

 

Ovan har forskningsresultat från diverse studier sammanfattats och visar vilka faktorer som 

påverkar elevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Elevers motivation i ämnet idrott och 

hälsa visar sig har kopplingen till deras val av fritidsaktiviteter. Shens (2014:52) studie har 

utgått från Self-determination theory och resultaten visar att de grundläggande behoven 

kompetens, självbestämmande och social tillhörighet fostras i föreningsidrotten och kan 

överföras till undervisningen i idrott och hälsa via eleverna. Dessa beståndsdelar anses vara 

grunden till människors motivation och kommer att förklaras mer ingående i teorikapitlet. 

 

2.3 Styrdokument  

Begreppet motivation står inte inskrivet i grundskolans styrdokument, lgr11, dock finns det 

textstycken som kan tolkas som att man diskuterar elevers motivation till skolans verksamhet. 

Nedan följer citat ur läroplanens övergripande mål och riktlinjer. 

 

• Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 

(Skolverket, 2011a, s.9). 

 

• Skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

till att pröva egna idéer och lösa problem (Skolverket, 2011a, s.9). 

 

• Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära (Skolverket, 2011a, s.10). 

 

Trots att ordet motivation inte är inskrivet i läroplanen tyder ord som nyfikenhet, social 

gemenskap och lust till livslångt lärande på att skolan aktivt ska arbeta med elevers 

motivation. I de forskningsresultat som redovisas i kapitlet för tidigare forskning tydliggörs 

att just nyfikenhet och social gemenskap är några av de faktorer som ökar människans inre 

motivation. Genom att skolan strävar efter dessa mål och riktlinjer möjliggörs en ökad inre 

motivation bland elever som genererar till deras livslånga lust att lära.  
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I kursplanen för idrott och hälsa beskrivs syftet med undervisningen. Den ska bland annat 

bidra till elevers aktiva deltagande i, och intresse för fysisk aktivitet samt tilltro till sin egna 

fysiska förmåga under hela skoltiden (Skolverket, 2011a:51). Rörelse, hälsa och livsstil samt 

friluftsliv och utevistelse är delar i det centrala innehållet som ska behandlas i undervisningen. 

Nedan följer det centrala innehåll som ingår i rörelsedelen och som denna undersökning har 

kopplats till. ”Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus […]” 

(Skolverket, 2011a:53). Skolverket (2011b:8) förtydligar vikten av detta centrala innehåll då 

det menar att eleverna skapar respekt för och tar hänsyn till andra genom lek, spel och 

idrotter. Detta är inget som står i kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa men det är en 

grundläggande värdering i skolans övergripande mål. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs den teori som kommer användas i analyskapitlet. Den teori som har 

valts att använda är Self-Determination theory och förkortas SDT. Teorin relateras till 

motivation på så vis att den belyser de grundläggande behov som ligger till grund för 

motivation. 

 
Self-Determination theory 

Grundarna till denna teori är Richard M Ryan som är professor i psykologi och utbildning 

samt Edward L. Deci som är professor i psykologi och samhällsvetenskap. Ryan och Deci 

(2000a:68) förklarar SDT som ett förhållningssätt till människors motivation och personlig 

utveckling. Teorin visar att det finns grundläggande psykologiska behov som är medfödda 

och som ligger till grund för människans motivation och personlighet. Med hjälp av 

datainsamling har Deci och Ryan kommit fram till att behoven innefattar kompetens, 

självbestämmande samt social tillhörighet. Genom att vara medveten om dessa behov skapas 

en större förståelse för hur samhället och samspel mellan människor påverkar den inre och 

yttre motivationen (Deci & Ryan, 2008:183).  

 

Kompetens 

Elliot, McGregor och Thrash (2002:361) menar att kompetens är människans upplevda känsla 

av att kunna använda och visa den kapacitet som hen har i olika sammanhang. En människas 

känsla av kompetens grundar sig i olika typer av feedback, som påverkar den inre 

motivationen (Deci & Ryan, 2000:234). Känslan av kompetens ökar vid positiv feedback som 

i sin tur ökar den inre motivationen, det motsatta gäller om negativ feedback ges. Den inre 

motivationen förändras beroende på feedback, och hur stort ansvar personen känner för sin 

kompetens (Deci & Ryan, 2000:234). 

 

Självbestämmande 

Enligt Deci och Ryan (2000:234) innefattar självbestämmande de aktiviteter som människor 

gör spontant och naturligt när de vill följa sitt inre intresse och känner sig fria. Det spontana 

beteendet och det inre intresse kan försvinna om yttre faktorer som belöning, tidsbegränsning 

och övervakning tillförs. Dessa faktorer påverkar inte enbart den inre motivationen, utan 

kreativitet och problemlösning försämras också. Studier har visat att tävlingsmoment bland 

annat kan få negativ inverkan på den inre motivationen, både i form av mätbara resultat och 

upplevd känsla ifrån den enskilda människan.    
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Social tillhörighet 

Social tillhörighet är det tredje och sista behovet som har inverkan på människors inre 

motivation. Deci och Ryan (2000:235) anser att det inte enbart handlar om den fysiska 

närvaron av andra människor utan att det handlar om en grundläggande trygghet och känsla 

av social tillhörighet. Deci och Ryan (2000:235) hänvisar till forskning som gjort där den inre 

motivationen är stor bland elever vars lärare är engagerad och omhändertagande.  

 

Det optimala förhållandet för motivation är när behoven för både självbestämmande och 

kompetens tillfredsställs. Deci och Ryan (2000:235) anser att upplevd kompetens är viktig för 

alla typer av motivation medan upplevd självbestämmelse behövs för den inre motivationen. 

Social tillhörighet påverkar också den inre motivationen men inte i lika hög grad som de 

övriga två.  

 

Skala för Self-Determination theory 

Deci och Ryan har komprimerat sin teori till en skala som ger en överskådlig bild. Skalan 

visar på vilket sätt en människa kan gå från amotivation till inre motivation inom en viss 

aktivitet och denna övergång kallar de för internalisering. Kompetens, självbestämmande och 

social tillhörighet är de grundläggande behov som krävs för att internalisering ska kunna ske 

(Deci & Ryan, 2000:235–236). Nedan följer den skala som Deci och Ryan har utformat för 

sin teori, följt av en kort beskrivning av varje reglering. 
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Figur 1: Skalan för Self-Determination theory visar motivationstyp, regleringsstilar, upplevd 

påverkan och beteenden som varierar beroende på graden av självbestämmande  

 

Amotivation 

Denna del innebär att människan saknar både inre och yttre motivation vilket gör att 

handlingar uteblir eller utförs helt utan mål och syfte (Deci & Ryan, 2000:237). 

 

Yttre reglering  

Den yttre regleringen påverkar människors beteenden på grund av yttre faktorer, som 

exempelvis olika former av belöningar och uppmaningar. Denna yttre reglering benämns även 

som yttre motivation och har den lägsta nivån av självbestämmande (Deci & Ryan, 

2000:236). 

 

Introjicerad reglering 

Graden av självbestämmande ökar inom den introjicerade regleringen, dock har de yttre 

faktorerna en fortsatt stor påverkan på motivationen. Enligt Deci och Ryan (2000:236) har en 

människas inre vilja och beteende inte assimilerats, därför är hens handling inte 

självbestämmande och kan därför skapa både stolthet eller ångest.  
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Identifierad reglering 

Enligt Deci och Ryan (2000:236) innebär den identifierade regleringen att självbestämmandet 

överväger de yttre faktorerna. Människan utför aktiviteter för att den “vill” istället för att den 

“måste” eller “borde”. Människan ser värdet i aktiviteten och blir därför en del av hens 

identitet.  

 

Integrerad reglering 

Denna del ligger närmst den inre motivationen i skalan för SDT, vilket innebär att yttre 

påverkningar har mottagits och assimilerats med människans identitet. Människan har 

accepterat aktiviteterna, insett deras värde och därför omvandlat de yttre faktorerna till en 

känsla av självbestämmande (Deci & Ryan, 2000:236).  

 

Inre reglering 

Deci och Ryan (2000:237) menar att den inre regleringen är den del där människans 

självbestämmande är total. De menar att människans nyfikenhet och drivkraft bidrar till att 

genomföra aktiviteten då hen anser att den är givande och lustfylld i sig. 

Den inre motivationen finns redan vid födseln hos en människa och uttrycker sig bland annat i 

form av nyfikenhet och lekfullhet. Inom SDT anses det vara miljöer och omständigheter runt 

omkring människan som är avgörande för vilken grad motivationen uttrycker sig (Ryan och 

Deci, 2000b:56-58). Motivationen är viktigt för människans kognitiva, sociala och fysiska 

utveckling då ett inneboende intresse bidrar till växande kunskaper och färdigheter. En 

strävan efter att ständigt assimilera och tillämpa färdigheter och kunskaper, samt uttrycka sin 

nyfikenhet finns hos människor genom hela livet (Ryan och Deci, 2000b:56) 
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4. Metod 
I följande kapitel kommer undersökningens metod att redovisas. Undersökningen utgår från 

fokusgruppsintervjuer. Metodkapitlet innehåller val av metod, urval, genomförande, 

reliabilitet och validitet samt forskningsetiska principer.  

4.1 Val av metod  

Eftersom undersökningen fokuserade på elevers upplevelser, tankar och känslor för ämnet 

idrott och hälsa och därför valdes en form av intervjumetod.  Kvale (2014:41) beskriver 

metodens syfte som att försöka förstå den intervjuades upplevda värld. För att få en så bred 

inblick som möjligt i bland annat elevernas tankar, åsikter och attityder valdes 

fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010:21–22). Då det var av intresse att undersöka ämnet ur 

elevernas perspektiv togs data fram som gav en djupare förståelse för just dessa elever 

(Wibeck, 2010:147). Det finns två olika sätt att genomföra fokusgruppsintervjuer på, antingen 

ostrukturerade eller strukturerade intervjuer. Wibeck (2010:57) hävdar att forskaren inte 

nödvändigtvis enbart behöver hålla sig till en av dessa utan att det går att kombinera de olika 

metoderna. Denna undersökning var en kombination av dessa då deltagarna skulle diskutera 

med varandra i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som de hade specifika frågor att 

förhålla sig till. Detta var dels för att täcka de områden som undersökningen syftar till, och 

dels om en grupp skulle vara tystlåten och behöva nya frågor för att fortsätta samtalet. Då 

intervjuaren behöver styra intervjun kan den påverkas i olika riktningar, intervjun kan därmed 

blir färgad av vad intervjuaren har för föreställningar.   

  

När fokusgrupper används som ett sätt att samla in data kan fokus ligga på olika perspektiv. 

Dels kan fokus ligga på att studera både diskussionsinnehållet och interaktionen mellan 

deltagarna, och dels enbart fokusera på diskussionsinnehållet. I den här undersökningen ligger 

fokus enbart på det innehåll som diskuteras under intervjun (Halkier, 2010:32). Vidare menar 

Wibeck (2010:150) att fokusgrupper kan bidra till ökat deltagande, detta beror på att det kan 

vara lättare att delta i gruppdiskussioner om ämnet är av känslig karaktär. Samtidigt kan det 

också vara svårare att uttrycka sina känslor och tankar inför övriga deltagare. I somliga 

grupper kan det förekomma att någon av deltagarna är något mer dominerande än andra, 

vilket kan leda till att alla elever inte kommer till tals och att alla olikheter i gruppen inte 

synliggörs och diskuteras (Wibeck, 2010:58 & Halkier, 2010:10–13). Däremot hävdar Halkier 

(2010:10) att dessa olikheter ändå inte nödvändigtvis hade synliggjorts under en individuell 

intervju. Fokusgrupper kan även bidra till att deltagarna känner igen sig i andras berättelser 
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och därmed uppmuntras till att utveckla och förklara sin egen historia (Wibeck, 2010:150). 

Det är dock viktigt att vara medveten om det sociala samspelet som finns mellan deltagarna 

och som kan påverka diskussionerna (Halkier, 2010:11). 

 

4.2 Urval 

Denna undersökning kan benämnas som en slags fältstudie enligt Eggeby och Söderberg 

(1999:43) beskrivning som menar att en forskares mål inte är att kunna generalisera, utan det 

handlar om att kunna dra slutsatser inom det område som undersökningen berör. Denna 

undersökning använde sig av ett snöbollsurval som i viss bemärkelse är ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011:194). Enligt Bryman (2011:194) innebär detta urval att 

forskarna kontaktar ett antal människor som är relevanta för undersökningen, dessa människor 

används sedan för att få kontakt med andra representativa människor för undersökningens 

syfte. Kontakt togs med lärare på två kommunala skolor som i sin tur valde de elever som 

stämde överens med vårt urval för respektive fokusgrupp. Undersökningen bestod av 14 

stycken elever i årskurs 9, dessa delades in i fyra olika fokusgrupper med 3-4 elever i varje. 

Det här urvalet grundades på det Wibeck (2010:62) skriver om att antalet deltagare i en 

fokusgrupp inte bör överstiga sex stycken och inte vara färre än fyra. Det finns en sårbarhet 

med att enbart ha fyra elever i varje grupp vid eventuella avhopp eftersom undersökningen är 

frivillig. Att ha större fokusgrupper kan leda till att gruppen splittras i mindre grupper, vilket 

ville undvikas (Halkier, 2010:32). Halkier (2010:34) anser att det krävs minst sex olika 

fokusgrupper för att en undersökning ska rättfärdigas, dock skriver hon att det är för 

undersökningar som sträcker sig över flera år. På grund av den tidsbegränsning som fanns för 

undersökningen valdes fyra fokusgrupper. Två av fokusgrupperna bestod av elever som på sin 

fritid är aktiva inom föreningslivet och två fokusgrupper bestod av elever som inte är aktiva i 

någon form av föreningsliv på sin fritid. Den här uppdelningen valdes för att skapa en social 

trygghet för eleverna då det är viktigt för att samtalet ska utvecklas (Bryman, 2011:460 och 

Halkier, 2010:26). De föreningsidrotter som eleverna var aktiva inom var fotboll, handboll, 

innebandy, hockey och ridning. De elever som inte var aktiva inom föreningsidrotten var med 

kompisar, gymmade, cyklade, körde moppe samt spelade data och Tv-spel på fritiden. 

  

4.3 Genomförande 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum vid två olika tillfällen under hösten. För att få kontakt med 

skolan och eleverna användes det Bryman (2011:194) kallar för snöbollsurval. I samtycke 



  
 

 17 

med elevernas lärare bokades en tid för intervjuerna, detta för att eleverna som deltog i 

undersökningen inte skulle gå miste om viktig lektionstid. Innan samtliga intervjuer skickades 

ett missivbrev till deltagarnas vårdnadshavare (se bilaga 1). Detta för att få ett samtycke då 

alla elever inte var fyllda 15år och underökningens innehåll kunde vara av känslig karaktär. 

För att intervjuare skulle ha så lite påverkan som möjligt i intervjuerna var det en och samma 

person som ställde alla frågor vid samtliga tillfällen. Den andra personen förde anteckningar 

för att underlätta kommande transkribering. Innan påbörjad intervju var det viktigt att försöka 

skapa en trygg, tillitsfull och öppen miljö för att förbättra förutsättningarna till ärliga och 

sanningsenliga svar. Intervjuerna genomfördes därför på en välbekant plats på skolan som 

inte var ämnesrelaterad (Halkier, 2010:35). För att få eleverna avslappnade och öppna bjöds 

de på fika. Vidare tydliggjordes elevernas rättigheter enligt de forskningsetiska principerna 

innan intervjun startade. Eleverna godkände att anteckningar och inspelning gjordes under 

intervjun. Under intervjun följdes den intervjuguide (se bilaga 2) som skapats utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar. Intervjuerna pågick i 25-30 minuter. Tack vare 

anteckningarna och inspelningarna av intervjuerna underlättades bearbetningen av data 

(Bryman, 2011:428). För att de deltagande elever skulle förbli anonyma användes fiktiva 

namn i transkriberingen och i uppsatsen. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Inom forskning är kravet på god reliabilitet och validitet viktigt för att kvaliteten på 

undersökningen ska anses vara hög. Inom den kvalitativa forskningen tenderar dock dessa två 

begrepp att integrera med varandra då mätningar inte förekommer i lika hög grad som inom 

den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011:351). Bryman (2011:352) skriver att reliabilitet 

visar i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas om inte förutsättningarna har 

ändrats. För den kvalitativa forskningen kan detta vara svårt att garantera då 

undersökningsmetoderna innefattar en specifik socialmiljö som intervjuaren till viss del bidrar 

till, det kan därför vara svårt att återskapa vid senare tillfällen. På grund av detta har en och 

samma person valts att intervjua samtliga grupper, medan den andra antecknade intressanta 

iakttagelser och förtydligade samtalsordningen mellan deltagarna. Vid kvalitativa 

tillvägagångssätt menar Halkier (2010:107) att reliabilitet mer handlar om att intervjuaren 

ständigt är kritisk mot sitt val av metod, bearbetning av data och gör detta utan att lägga in sin 

egen tolkning. I framställningen och genomförandet av intervjufrågor har ledande frågor 

försökt undvikas samt att frågorna ställs med ett kritiskt synsätt. Egna värderingar och 



  
 

 18 

tolkningar har i så stor utsträckning som möjligt undvikts i empirin.   

 

Validiteten innebär däremot att undersöka det som är tänkt att undersökas (Bryman, 

2011:352). För att validiteten ska genomsyra hela undersökningen var det viktigt att noga 

överväga val som berörde både förarbetet, genomförandet och efterarbetet. Antalet deltagare, 

antalet fokusgrupper och vilken typ av människor som deltog var viktigt att reflektera över. 

Det fanns även behov av att diskutera begrepp för att minimera eventuella missuppfattningar 

eller feltolkningar under intervjun, men även vid transkriberingarna (Kvale, 2014:297; 

Halkier, 2010:108). Detta gjordes genom att låta eleverna definiera begreppet motivation 

utifrån sitt perspektiv, vilket minimerade feltolkningar i den fortsatta intervjun samt i 

efterarbetet. Antalet elever i vardera fokusgrupp valdes för att skapa en god diskussionsmiljö. 

Detta gjordes på grund av att det inte skulle skapades minder grupper i gruppen som enbart 

pratade med varandra (Wibeck, 2010:62). Att skapa homogena grupper bidrog också till 

validiteten då de hade gemensamma erfarenheter och intresseområden som de kan ha varit 

mer villiga att dela än om gruppen hade varit heterogen (Wibeck, 2010:63). Varje intervju 

bestod av olika deltagare med skilda bakgrund och erfarenheter, vilket skapade olika 

diskussioner. På grund av detta var det viktigt att intervjuaren uppmuntrade och inte var 

främmande för att låta diskussionerna ta en annan riktning inom ämnet.  

 

4.5  Etiska aspekter  

Enligt Trost (1993:124) och Vetenskapsrådet (2002) är det i undersökningssyfte viktigt att 

förhålla sig till forskningsetiska principer, så att deltagares integritet och värdighet kan 

upprätthållas. Det fyra olika krav som Vetenskapsrådet (2002) belyser är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att 

informera deltagare om vad undersökningen handlar om och vad deras uppgift i 

undersökningen innebär. Kravet syftar även på det frivilliga medverkandet (Vetenskapsrådet, 

2002:7). Då ett missivbrev skickades till lärare, elever och vårdnadshavare tog den här 

undersökningen hänsyn till informationskravet. I brevet stod information om undersökningens 

innehåll samt elevers valmöjlighet att delta i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren får samtycke av deltagarna att medverka i undersökningen. Är deltagarna under 15 

år ska samtycket även hämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002:9). För att följa 

samtyckeskravet skickades ett missivbrev hem till vårdnadshavare för att få ett godkännande 

till elevers deltagande i undersökningen, eftersom somliga elever inte fyllt 15 år. 
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet inte kan spåras i form av namn och 

plats. Tystnadsplikt ska även nyttjas i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002:12). I 

transkribering och resultatet användes istället fiktiva namn på intervjupersonerna. Skolans 

namn och plats skrevs inte ut i texten. Nyttjandekravet handlar om att den insamlade data 

enbart kommer användas i den aktuella undersökningen. Deltagarna får information innan 

intervjun påbörjas om att det som sägs i intervjun inte kommer spridas vidare och att ljudfiler 

samt transkribering förstörs efter avslutad undersökning.  
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5. Resultat  
Nedan kommer resultatet för undersökningen att redovisas. Frågeställningarna fungerar som 

rubriker där citat från de icke föreningsaktiva och de föreningsaktiva eleverna redovisas och 

förtydligas.   

5.1 Vad påverkar elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa  

Det finns faktorer som har större inverkan på elevers motivation till ämnet idrott och hälsa än 

andra. Kompetens är en sådan faktor som anses både öka och minska motivationen bland 

eleverna, oavsett om de är föreningsaktiva eller inte. Samtliga deltagande elever i 

undersökningen anser att deras motivation till ämnet ökar om de har de förkunskaper som 

krävs för att lyckas i respektive aktivitet. En av de föreningsaktiva eleverna förklarar känslan 

av kompetens genom att beskriva på följande sätt:  

 

Jag tycker det är kul för att kan man räkna, asså man räknar ju i dans, och det gör man i 

träning ibland också. Jag har gått på ”pass” ibland och då räknade man till åtta hela tiden. 

Det gör man ju i dans med, så då blev det lite roligare när man fattade hur man gjorde 

  (Julius, föreningsaktiv). 

 

Denna beskrivning håller en av de icke föreningsaktiva eleverna med om och berättar sin 

upplevelse av att inneha tillräckliga förkunskaper inom en specifik aktivitet. ”Jag spelade 

fotboll innan och då tyckte jag det var roligare när man kom till idrotten om det var fotboll. 

Det var mycket roligare att spela när man visste att man kunde det” (Simon, icke 

föreningsaktiv). Lika positiv effekt som god kompetens har på elevers motivation i ämnet 

idrott och hälsa, lika negativ effekt visar den sig ha på deras motivation. Majoriteten av 

eleverna berättar att dans är en aktivitet som orsakar minskad motivation, detta gäller både 

bland de föreningsaktiva och icke föreningsaktiva eleverna. De menar att aktiviteten blir 

tråkiga och kan ibland även skapa oro på grund av den bristande kompetensen som eleverna 

upplever sig ha. En elev som inte är föreningsaktiv beskriver kopplingen till ämnets 

motivation och sin upplevelse av bristande kompetens.  

 

Men det är väl typ dans i så fall, när man ska hitta på egna danser också och så kan man 

ingenting om dans. Då är det ba, man vet inte hur man ska göra och då känns det som att 

man sänker betyget. Att man inte kan någonting om det. 

 (Felicia, icke föreningsaktiv) 
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En föreningsaktiv elev beskriver en liknande undervisningssituation men och syftar till den 

korta undervisningstid eleverna har tillgång till för att öka sina färdigheter.  

 

Det är typ att man inte har någon tidigare kunskap och inte kan det riktigt. Gör man något 

nytt så blir det ju 10 gånger svårare, samtidigt som man gör det och det, så har man en 

viss tid att öva in det på.  Jag tycker att det är roligt när man hänger med i dansen, men 

när man tappar bort sig blir jag lite småsur på mig själv.  

 (Hugo, föreningsaktiv) 

 

Lagspel var en annan faktor som eleverna ansåg ökar och minskar motivationen till ämnet 

idrott och hälsa, oavsett om de är föreningsaktiv eller inte. Eleverna menar att lagspelet har en 

förmåga att skapa sammanhållning i klassen då begreppet innefattar samarbetsförmåga och 

elevers deltagande i undervisningen. ”Jag tycker det är kul med lag för då är det mycket 

samarbete och så, och det tycker jag är kul, det är ju roligare om alla är med och deltar” (Kim, 

Föreningsaktiv).  Kims åsikter bekräftas även av de elever som inte är aktiva inom någon 

föreningsidrott. ”Jag håller med. Det är mycket roligare att göra saker tillsammans. Att vara i 

lag” (Simon, icke föreningsaktiv). Trots att flertalet av de deltagande eleverna anser att 

lagspel är en motivationshöjande faktor, så finns det somliga elever som ogillar när övriga 

klasskamrater inte har samma attityd och vilja till att samarbeta och delta. 

 

 Alla ska liksom vara med. Om vi kör till exempel fotboll och halva laget kör oseriöst, 

och halva bara står där och inte gör något. Det är väldigt tråkigt. Sen klagar de på att man 

inte passar dem sen. 

 (Johan, icke föreningsaktiv)  

 

Johans berättelse bekräftas av en annan elev som är föreningsaktiv.  

 

Ne då är det inte roligt, för då bryr de sig inte och man själv bryr sig, och då blir man lätt 

ensam. Det är viktigt att ha klasskompisar bredvid sig som är motiverade eller i alla fall 

försöker.  

(Julius, föreningsaktiv) 

 

Julius anser att motivationen till undervisningen sjunker då viljan att prestera och delta 

varierar mellan eleverna.  
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Att undervisningen innehåller tävlingsmoment tycks inte vara något problem för de flesta 

eleverna som deltog i denna undersökning. Det visar sig att en stor del av både de elever som 

är föreningsaktiva och som inte är föreningsaktiva på sin fritid motiveras av att delta i 

aktiviteter innehållande tävlingsmoment.  De föreningsaktiva eleverna syftar särskilt på 

möjligheten till att vinna. ”Jag säger spel, det är ju ganska roligt att spela i lag och att vinna” 

(Tim, föreningsaktiv). De elever som inte är föreningsaktiva på fritiden håller med föregående 

uttalande men syftar istället på att tävlingsmomentet bidrar till gemenskap och ökat 

deltagande bland klasskamraterna. En elev som inte är föreningsaktiv menar dock att 

tävlingsmomentet även ökar motivationen för att utöva individuella aktiviteter. ”Idrott, jag 

gillar ju att gymma eller så. Träna lite, det är väldigt kul tycker jag. Man kan tävla med sig 

själv. Man lyfter mer vikter, springer längre eller snabbare” (Johan, icke föreningsaktiv). 

Trots att tävlingsmomentet motiverar en stor del av de deltagande eleverna, finns det några få 

elever som anser att tävling minskar motivationen till undervisningen. De menar framförallt 

att risken för förlust bidrar till minskad motivation. ”Jag säger också spel, för jag vill vinna. 

Det är så tråkigt att förlora” (Julius, föreningsaktiv). Någon enstaka elev som inte är 

föreningsaktiv håller med Julius och de andra eleverna om att det är roligt att vinna men att 

risken för förlust överväger, vilket bidrar till att tävlingsmomentet istället 

minskarmotivationen. 

 

Möjligheten till att ha roligt och vara fysiskt aktiv genom framförallt bollspel är faktorer som 

motiverar en stor del av elever till ämnet idrott och hälsa. Somliga elever känner glädje för 

ämnet som helhet.  

 

Asså det är typ det man längtar till hela veckan, för det är det som är det roligaste ämnet, 

tycker jag i alla fall. Asså det är ju det man vill göra man vill ju ha mer idrott. 

(Julius, föreningsaktiv) 

 

Dock är det de elever som är eller har varit aktiva inom bollspel på sin fritid som gillar att 

vara fysiskt aktiv. ”Jag har spelat fotboll innan så det är samtidigt roligt att komma tillbaka 

även om det inte är med eller lag och så, ytan det bara är i skolan och att latcha att ha roligt” 

(Huga, föreningsaktiv). De elever som inte är föreningsaktiva och som aldrig varit aktiva 

inom föreningsidrotten tidigare tycker att det är kul att för möjlighet att röra på sig. ”Det 

känns bättre att gå in på idrottslektionerna tycker jag. Det är så (svordom) tråkigt att sitta stilla 

så länge som vi gör på lektionerna” (Kennet, icke föreningsaktiv). De elever som i nuläget 
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inte är föreningsaktiva anser istället att aktiviteter som exempelvis bollspel skapar stor press 

på att prestera eftersom det oftast sker i lag.  

 

Ens egen prestation, asså det kan drabba hela laget och då kan det bli jättejobbigt. Om jag 

är målvakt med press, det sinkar alla om jag gör ett misstag. Så jag tycker, visst fotboll 

och sånt är kul men det är inget jag föredrar. 

 (Anton, icke föreningsaktiv) 

 

Anton beskriver den press som skapas på grund av att hans individuella insats påverkar lagets 

prestation. För att bli av med pressen väljer han istället att avstå från bollspel.  

 

Utöver de ovanstående nämnda faktorerna finns det ytterligare några faktorer som påverkar 

elevers motivation. Dessa faktorer tycks dock inte påverka lika stort antal elever då det enbart 

är ett fåtal av eleverna som nämnt dem. Trots detta är det av intresse att nämna dem i 

resultatkapitlet eftersom de utgör en påverkan på elever motivation till ämnet idrott och hälsa. 

Somliga faktorer är gemensamma för de elever som är föreningsaktiva och de som inte är det, 

medan somliga faktorer enbart anses påverka en av elevgrupperna. Betyg är en sådan faktor 

som båda elevgrupperna anser bidrar till ökad motivation. De elever som inte är 

föreningsaktiva ger inte någon större förklaring på varför betygen ökar motivationen, utan 

säger enbart ”Bättre betyg” (Kennet, icke föreningsaktiv). De föreningsaktiva eleverna 

beskriver att betygen är en motivationsfaktor som på sätt och vis visar graden av kompetens. 

”Betyget. Man vill ju ha så bra betyg som möjligt, visa att man verkligen kämpar och så” 

(Tim, föreningsaktiv).  Förutom att betyget symboliserar hur väl varje elev presterar i ämnet 

visar följande elev att undervisningens mål inte enbart är vilket betyg han får, utan att han lär 

för livet.  

 

Ne, men alltså det ingår ju i betygsramen att göra det, men samtidigt gör jag det för att 

man lär ju sig, alltså i livet, man lär ju sig hur man kan förebygga skador och hur man gör 

det, och uppvärmning innan träning och så. 

(Hugo, föreningsaktiv) 

 

Betyg har inte enbart positiva effekter på elevers skolprestationer, det kan istället bidra till  

sådan press att eleverna istället blir omotiverade till en specifik aktivitet eller till ämnet i stort.  
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Men det är väl typ dans i så fall, när man ska hitta på egna danser också och så kan man 

ingenting om dans. Då är det ba, man vet inte hur man ska göra och då känns det som att 

man sänker betyget. Att man inte kan någonting om det.  

(Felicia, icke föreningsaktiv).  

 

Felicia beskriver att hennes otillräckliga förkunskaper hindrar henne från att vara motiverad 

till aktiviteter eftersom det kan påverka betyget.  

 

Att låta eleverna få möjlighet till elevinflytande samt att variera undervisningen är andra 

faktorer som kan påverka elever motivation positivt och negativt. Både de elever som är 

aktiva inom föreningsidrotten och de som inte är det, anger att de önskar mer elevinflytande. 

Med mer inflytande menar de att de förhoppningsvis hade fått genomföra fler aktiviteter som 

de är intresserade av vilket troligtvis hade ökat deras motivation till ämnet idrott och hälsa. 

”Kanske att vi fick välja mer vad vi ville göra själva. Att ge förslag och sedan kan han 

(läraren) välja på något utifrån det” (Felicia, icke föreningsaktiv). Detsamma gäller även 

bland en av eleverna som är föreningsaktiv. ”Alltså det kanske skulle vara kul om man kunde 

ha i alla fall någon gång i veckan där klassen fick önska typ vad man ville göra” (Kim, 

föreningsaktiv). Detta elevinflytande hade kanske också bidragit till att undervisningen blev 

mer varierad, något som speciellt de föreningsaktiva eleverna önskar.  

 

Ne men det är väl att man skulle variera lektionerna lite mer. Exempelvis när det är vissa 

aktiviteter, tex fotboll så kan man ju ta en lektion i veckan till det och bara kör det. För 

skulle man variera mer skulle man ju få lite mer längtan till ämnet, och då skulle man nog 

kunna satsa mer på det, eller försöka mer. 

 (Tim, föreningsaktiv).  

 

Tim menar att aktiviteter inte få bedrivas i allt för stora block, det finns en risk för att 

motivationen sjunker. Istället föreslår han att variera undervisningsinnehållet.  

 

Avslutningsvis är det några få elever som nämner att relationen mellan elever är viktig för att 

motivationen ska öka, men framför allt att läraren har en god attityd och relation till ämnet 

och eleverna. En elev som inte är föreningsaktiv menar att lärarens lärostil är viktig för ökad 

motivation i ämnet. ”Nä men asså, det är ju alltid kul att gå till idrotten för att man har en bra 

lärare. En idrottslärare ska inte vara för hård. Ska inte gå med en piska efter” (Nils, icke 
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föreningsaktiv). En föreningsaktiv elev pratar om liknande egenskaper men förtydliga det 

med att feedbacken från läraren är viktig. 

 

 Asså han (läraren) är ju även med och, kanske inte med i lekarna, men är med och peppar 

och typ är bra på att ge beröm när man eller när klassen i övningar ger allt liksom, eller 

utefter sin förmåga.  

(Kim, föreningsaktiv) 

 

Kim känner sig bekräftad då läraren ger beröm och uppmuntrar goda prestationer när han eller 

klassen har utfört aktiviteterna på ett bra sätt.  

5.2  En jämförelse mellan elevers motivation till ämnet idrott och hälsa och deras 

fritidsaktiviteter 

Eleverna i denna undersökning uppvisade ett blandat resultat av hur deras motivation till 

ämnet idrott och hälsa påverkas beroende på deras val av fritidsaktiviteter. Samtliga elever 

som var föreningsaktiva på sin fritid hävdade att deras fritidsaktiviteter påverkar deras 

motivation till ämnet idrott och hälsa. En elev som är föreningsaktiv förklarar det på detta 

sätt:  

 

Asså lite kanske, för alla har ju olika intressen och eftersom våra intressen på fritiden är 

just idrott och sådant så kanske det gör att vi blir motiverade. För det är något vi frivilligt 

gör på fritiden. 

(Kim, föreningsaktiv)  

 

En annan elev förklarade det såhär:  

 

Asså utan idrotten på sidan tror inte jag att jag hade haft samma motivation till ämnet 

idrott och hälsa. För liksom jag får min motivation när man gör något duktigt och när jag 

känner att jag är duktig på något vid sidan, då tar jag med det in i idrottshallen också. 

 (Julius, föreningsaktiv) 

 

Det fanns elever som inte var föreningsaktiva idag men som tidigare hade varit aktiva inom 

en föreningsidrott. De eleverna förklarade att motivationen till ämnet idrott och hälsa hade 

anknytning till deras fritidsaktiviteter som de då var aktiva inom. ”Jag spelade fotboll innan 

och då tyckte jag det var roligt när man kom till idrotten och det var fotboll. Det var mycket 
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roligare att spela när man visste att man kunde” (Simon, icke föreningsaktiv). Det fanns även 

elever som aldrig har varit aktiva inom en föreningsidrott och de eleverna spekulerade om hur 

andra elever troligtvis känner. ”Om man är vältränad och har bättre kondition och kör typ fys, 

så kanske man tänker att: det här kan jag redan. Då blir det lättare och så” (Felicia, icke 

föreningsaktiv). Liknande spekulationer gjorde även de andra eleverna som inte har varit 

föreningsaktiva tidigare. Trots att dessa elever för närvarande inte är medlemmar i någon 

föreningsidrott förtydligade en av eleverna att hennes motivation bestod av att visa och utföra 

lektionsinnehållet så bra hon kunde, trots att somliga förkunskaper saknades eller inte var 

tillräckliga. ”Ah, för då kan man ändå visa. Då kan man ändå tänka att: jag måste visa vad jag 

kan, och då gör man bra ifrån sig ändå” (Felicia, icke föreningsaktiv). Hon ansåg att det inte 

behöver finnas någon koppling mellan elevers motivation till ämnet idrott och hälsa och deras 

val av fritidsaktiviteter.  

 

Vad gäller ämnet idrott och hälsas påverkan på elevernas val av fritidsaktiviteter ansåg 

samtliga elever från båda elevgrupperna att det inte fanns någon större koppling mellan dessa. 

De själva hade inte inspirerats av aktiviteter från undervisningen i den utsträckningen att de 

hade velat utöva dem på sin fritid. Dock trodde eleverna att det är på så sätt många får sin 

inspiration till att vara aktiv inom föreningsidrotten. ”Det har aldrig hänt mig, men när man 

testar en ny grej på idrotten så kanske man tycker det är jättekul och testar på fritiden också” 

(Felicia, icke föreningsaktiv). Majoriteten av eleverna som var aktiva inom föreningsidrotten 

menade att de började med sina aktiviteter innan de berördes i undervisningen och därav har 

de inte blivit inspirerade av att vara fysiskt aktiva genom ämnet idrott och hälsa. 

 

Alltså idrotten bli ju, det blir lite att man testar en sak och tycker man det är kul kanske 

man vill testa på den även på fritiden. Dock började ju jag med fotboll och handboll innan 

idrotten, men några lekar och så har man tagit med som man gjort i skolan gör man sedan 

även på fritiden. 

 (Kim föreningsaktiv) 

 

 Det framgår i citatet ovan att eleverna inte har blivit inspirerade till att utöva en idrott på sin 

fritid då de redan är aktiva. Dock framgår det att lekar som genomförts på lektionerna i idrott 

och hälsa är något eleverna har tagit med sig och använder i sina föreningsidrotter. Det är 

även somliga elever som nämner att lektionerna i idrott och hälsa aldrig har berört just deras 

idrotter, dessa elever var aktiva inom ridning och hockey. ”Jo det är nog många som får sin 
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inspiration så. Genom att jag hade hockeyn så tidigt har inte det drabbat mig och vi har aldrig 

hållit på med hockey på idrottslektionerna” (Julius, föreningsaktiv). Eftersom att hockey, i 

detta fall, inte har funnits med i skolundervisningen har Julius intresse skapats från andra håll 

än skolan.  

5.3 Det centrala innehållet: Lek, spel och idrotter, utomhus och inomhus 

Eleverna från denna undersökning uppvisar ett blandat resultat vad gäller deras motivation till 

det centrala innehållet lek, spel och idrott. Majoriteten av eleverna från de båda elevgrupperna 

ansåg att spel var det som motiverade dem mest och som var roligast, dock har det olika 

motivering angående varför de anser att spel är roligast. En av anledningarna är att spel anses 

vara en kombination av lek och idrott.  

 

Men jag tycker spel, för det är en kombination av lek och idrott. Spökboll kör vi ganska 

mycket, det tycker jag är jätteroligt. Då har man ett mål att nå, samtidigt som att man 

undermedvetet motionerar. 

(Nils, icke föreningsaktiv)  

 

Somliga elever anser att lagspel och samarbete är faktorer som motiverar dem och gör att spel 

är roligast.  

 

Alltså det som jag nog skulle tycker var det roligaste är nog spel. Jag tycker det är kul 

med lag för då är det mycket samarbete och så och det tycker jag är kul. Det är ju roligare 

om alla deltar. 

 (Kim, föreningsaktiv)  

 

Även Julia som inte är föreningsaktiv anser att spel är roligast för att klasskamraterna är i lag. 

”Jag tycker nog lek och spel, för då är man i lag. Jag tycker det är mycket roligare än idrott” 

(Julia, icke föreningsaktiv) Slutligen anser några av eleverna att det är möjligheten till att 

vinna som gör att spel är roligt. ”Jag säger också spel, för jag vill vinna. Men det är mycket 

roligare när det typ är bestämda regler. Att såhär är det och sedan spelar man efter de 

förutsättningarna skulle jag vilja säga” (Julius, föreningsaktiv). 

 

Det fanns även elever som ansåg att idrott var mest motiverande då det uppfattades som en 

individuell träningsform där regler uteblir samt att det finns möjlighet att mäta sin egen 

prestation. ”Idrott, jag gillar att gymma eller så. Träna lite, det är väldigt kul tycker jag. Man 
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kan tävla med sig själva. Man lyfter mer vikter, springer längre eller snabbare” (Johan, icke 

föreningsaktiv). En annan elev beskriver det på likande sätt. ”Jag tycker både spel och idrott. 

Jag gillar mest spel men gillar löpning, gym och motionsidrott, där jag själv kan prestera och 

bli bättre” (Fabian, föreningsaktiv). Det faktum att idrott kan utföras individuellt tycks vara en 

gemensam faktor för de båda eleverna.  

 

Den kontext som undervisningen bedrivs i samt val av aktivitet var av betydelse för eleverna 

då frågan om utomhus- och inomhusundervisning diskuterades. Dock var det framför allt de 

elever som inte var aktiva inom någon föreningsidrott som ansåg att vädret var avgörande för 

deras motivation. Goda väderförhållanden var ett kravet för att lektionen skulle kännas 

motiverande att delta på, det vill säga ingen nederbörd och obehaglig värme. ”De är kallt ute. 

Man fryser jättemycket och så blir man på dåligt humör typ” (Felicia, icke föreningsaktiv). 

Det fanns dock de elever som ansåg att vädret inte var av betydelse. ”Asså jag tycker inte det 

är någon skillnad. Ute eller inne, det spelar inom roll. Bara det inte spöregnar” (Anton, icke 

föreningsaktiv). De föreningsaktiva elever var i enighet med ovanstående citat. ”Jag tycker 

inte att det är någon skillnad. Det är ju oftast lite roligare när det är lite finare väder, men det 

är fortfarande kul även om det regnar och så” (Kim, föreningsaktiv). Dock ansåg de 

föreningsaktiva eleverna främst att det var val av aktivitet som styrde deras motivation. ”Jag 

skulle vilja säga att idrott är roligare utomhus för man kan ju inte köra löpning och sådant 

inomhus. Det är mycket roligare att springa utomhus, när man väl ska motionerna” (Julius, 

föreningsaktiv). En annan elev gav fler exempel på aktiviteter som motiverade honom mest 

utomhus. ”Det är roligare att spela fotboll och brännboll utomhus” (Robin, föreningsaktiv).  
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras undersökningens resultat med utgångspunkt från Self-determination 

theory. Inledningsvis analyseras elevcitaten utifrån de grundläggande behoven. Kapitlet 

avslutas med att analysera elevernas citat och kategorisera deras grad av motivation utefter 

skalan för Self-determination theory. 

6.1 Grundläggande behov för motivation  

 
Kompetens 

Resultatet visar att eleverna från de båda elevgrupperna, föreningsaktiva och icke 

föreningsaktivas känsla av kompetens kan bidra till både ökad och minskad motivation till 

ämnet idrott och hälsa. Precis som Elliot et al (2002:361), menar eleverna att deras känsla av 

kompetens varierar i olika sammanhang och aktiviteter. Dans beskrivs av de båda elev 

grupperna vara en aktivitet som har negativ påverkan bland ett stort antal av de deltagande 

eleverna, huvudorsaken är elevernas egen känsla av otillräcklig kompetens. Bollspel tycks 

öka  somliga elevers motivation från de båda elevgrupperna då de har utövat aktiviteten 

utanför skolans verksamhet. De färdigheter som eleverna har skapat på sin fritid har positiv 

effekt på deras känsla av kompetens för liknande aktiviteter i skolundervisningen. Elevernas 

känsla av kompetens tycks i huvudsak bero på egna känslor och uppfattningar. En av eleverna 

från den elevgrupp som inte var föreningsaktiva på sin fritid nämner att betyget i ämnet idrott 

och hälsa är ett orosmoment och en konsekvens för hur väl hen presterar. Betyget blir därför 

en typ av feedback som Deci och Ryan (2000:234) beskriver påverkar människors inre 

motivation. I detta fall anser eleven att hennes kompetens är otillräcklig och därför bekymrad 

över att betyget ska sjunka, vilket i sin tur påverka den inre motivationen negativt.  

 

Självbestämmande  

Elevernas bristande intresse om att påverka undervisningen visas i resultatkapitlet då det 

enbart är ett par elever från de båda elevgrupperna som önskar fler möjligheter till att 

påverkar undervisningen. Dessa elever menar att deras motivation till ämnet idrott och hälsa 

skulle öka om de fick möjlighet att påverka undervisningsinnehållet i större utsträckning. Att 

låta människor bestämma och följa sina inre intressen beskriver Deci och Ryan (2000:234) 

vara ett viktigt behov för att öka den inre motivationen. Eleverna föreslår att ge förslag på 

intresseväckande aktiviteter som läraren kan välja vid utformningen av 

lektionsundervisningen. På så sätt får eleverna möjlighet till att följa och utveckla sina inre 
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intressen, och därmed öka den inre motivationen till ämnet idrott och hälsa. Samtidigt som 

elevinflytande förekommer i undervisningen är det möjligt för läraren att förhålla sig till 

exempelvis betyg och tidsbegränsning som annars tenderar att hämma elevernas inre 

motivation (Deci & Ryan, 2000:234). 

 

Social tillhörighet  

Resultatet från de båda elevgrupperna, föreningsaktiva och icke föreningsaktiva visar att 

somliga elever pratar om relationen mellan lärare och elev samt relationen elever emellan. 

Eleverna anser att lagspel och sammanhållning är viktiga faktorer för ökad motivation. 

Lärares ledarstil nämns som en bidragande orsak till att motivationen till ämnet idrott och 

hälsa är stor. Det engagemang som läraren utstrålar under lektionerna tycks sprida sig till 

eleverna. Detta engagemang och lärarens fysiska närvaro menar Deci och Ryan (2000:235) är 

viktigt för att den inre motivationen ska öka. Vad gäller relationen mellan eleverna anser 

somliga deltagande elever från de båda elevgrupperna att det finns en trygghet bland 

klasskamrater som gör att de därför känner sig säkra i undervisningsmiljön. De menar att 

deras långa vistelse tillsammans har skapat denna trygghet. Tryggheten som tycks finnas 

bland dessa elever beskriver Deci och Ryan (2000:235) vara den grundläggande trygghet som 

krävs för att känna social tillhörighet till en grupp. Med denna förutsättning menar Deci och 

Ryan (2000:235) att elevernas inre motivation till ämnet idrott och hälsa har möjlighet att 

öka.  

 

6.2 Skalan för Self-determination theory 

Empirin som denna undersökning erhåller, visar att de flesta eleverna påverkas i någon form 

av yttre motivation. Någon av de föreningsaktiva eleverna hade en inre motivation till ämnet 

idrott och hälsa, medan de icke föreningsaktiva eleverna saknade detta. Ingen av de 

deltagande eleverna påvisades ha amotivation till ämnet. Empirin analyseras nedan genom att 

koppla elevernas citat till skalan för SDT.  

 

Yttre reglering 

Resultatet visar att elevers deltagande i och motivation till undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa för båda elevgrupperna handlar om att få ett bra betyg, undervisningens miljö, lagspel 

samt andra elevers deltagande. Detta är exempel på faktorer som Deci & Ryan (2000:236) 

menar skapar en yttre motivation till elevernas deltagande i  

undervisningen i idrott och hälsa. Nedan följer citat från intervjuerna: 
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Betyget. Man vill ju ha så bra betyg som möjligt, visa att man verkligen kämpar och så.  

 (Tim, föreningsaktiv) 

   

Det är kallt ute. Man fryser jättemycket och så blir man på dåligt humör typ. 

(Felicia, icke föreningsaktiv) 

 

Jag tycker det är kul med lag för då är det mycket samarbete och så, och det tycker jag är 

kul, det är ju roligare om alla är med och deltar. 

 (Kim, Föreningsaktiv) 

 

Alla ska liksom vara med. Om vi kör till exempel fotboll och halva laget kör oseriöst, och 

halva bara står där och inte gör något. Det är väldigt tråkigt. Sen klagar de på att man inte 

passar dem sen.   

(Johan, icke föreningsaktiv) 

  

Citaten visar att elevernas drivkraft utgår från yttre motivation. Att drivas av betyg tyder på 

att eleverna inte har något intresse för själva ämnet och dess aktiviteter, de deltar och är aktiva 

på grund av betyget. Eleverna kan även anses vara beroende av andra människor för att känna 

sig motiverade till undervisningen eftersom en stor del av eleverna anser att lagspel är viktigt. 

Den belöning och bestraffning som dessa faktorer ger upphov till i form av att påverka betyg 

och vara beroende av andra elevers medverkan inverkar på elevernas intresse och 

deltagande. Deci och Ryan (2000:236) menar att den yttre regleringen som dessa faktorer 

innefattar innehåller låg grad av självbestämmande, eleverna styrs alltså av yttre 

förutsättningar. 

 

Introjicerad reglering 

Citaten nedan visar det resultat som undersökningen från de båda elevgrupperna, 

föreningsaktiva och icke föreningsaktiva, kommit fram till vad gäller elevers grad av 

motivation till undervisningen i idrott och hälsa. Precis som Deci och Ryan (2000:236) visar 

somliga elevers motivation på introjicerad reglering, det vill säga att yttre faktorer påverkar i 

större utsträckning än elevens självbestämmande. 

 

Ah, för då kan man ändå visa. Då kan man ändå tänka att: jag måste visa vad jag kan, och 

då gör man bra ifrån sig ändå. 
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(Felicia, icke föreningsaktiv) 

  

Ens egen prestation, asså det kan drabba hela laget och då kan det bli jättejobbigt. Om jag 

är målvakt med press, det sinkar alla om jag gör ett misstag. Så jag tycker, visst fotboll 

och sånt är kul men det är inget jag föredrar. 

(Anton, icke föreningsaktiv) 

 

I citaten ovan framgår det att elevernas motivation till största del styrs av yttre faktorer i form 

av betyg och deltagande. Precis som Deci och Ryan (2000:236) skriver har elevernas vilja och 

beteende inte assimilerats, kravet på betyg och deltagande styr till största del deras beteende. 

Trots den yttre påverkan av elevernas motivation visar eleverna på en viss del av 

självbestämmande då det finns en vilja som är kopplad till skuld eller stolthet. Detta menar 

Deci och Ryan (2000:236) utmärker den introjicerade regleringen. Det andra citatet beskriver 

elevens vilja och stolthet till att delta i undervisningen, hon menar att det är viktigt att visa 

vad hon kan. Det sista citatet visar på den skuld eleven känner inför laget då han deltar i den 

specifika aktiviteten. Han pendlar mellan känslan av att aktiviteten är rolig och 

skuldframkallande då han inte lyckas utföra den på ett önskvärt sätt. 

 

Identifierad reglering  

Resultatet från denna undersökning visar ett citat från den föreningsaktiva gruppen som 

stämde överens med den identifierade regleringen som Deci och Ryan (2000:236) utformat. 

De anser att självbestämmandet överväger den yttre påverkan. Nedan följer elevexempel:  

 

Ne, men alltså det ingår ju i betygsramen att göra det, men samtidigt gör jag det för att 

man lär ju sig, alltså i livet, man lär ju sig hur man kan förebygga skador och hur man gör 

det, och uppvärmning innan träning och så. 

(Hugo, föreningsaktiv) 

 

Citatet visar att eleven har en egen vilja och är medveten om vilka effekter aktiviteten har för 

en hälsosam framtid. Eleven tydliggör att aktiviteten ingår i betygsramen som är en yttre 

faktor, dock berättar eleven att han genomför aktiviteten för att han ser ett värde i den och det 

blir då en del av hans identitet. Detta menar Deci och Ryan (2000:236) utmärker den 

identifierade regleringen. Eleven beskriver aktivitetens värde från olika nivåer då han menar 

att den kan förebygga skador och därför lär sig för livet.  
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Integrerad reglering 

Resultatet visar att en elev från vardera elevgrupp är medvetna om att det finns 

bakomliggande orsaker till de flesta av undervisningens aktiviteter. Eleverna har själva 

valt att utför aktiviteten då de vet att den utvecklar deras kunskaper och fysiska 

färdigheter. Detta är något som Deci och Ryan beskriver tillhöra den integrerade 

regleringen (Deci & Ryan, 2000:236).   

 

Men jag tycker spel, för det är en kombination av lek och idrott. Spökboll kör vi ganska 

mycket, det tycker jag är jätteroligt. Då har man ett mål att nå, samtidigt som att man 

undermedvetet motionerar. 

(Nils, icke föreningsaktiv) 

 

Asså lite kanske, för alla har ju olika intressen och eftersom våra intressen på fritiden är 

just idrott och sådant så kanske det gör att vi blir motiverade. För det är något vi gör 

frivilligt på fritiden.   

(Kim, föreningsaktiv) 

 

Citatet från eleven som inte är föreningsaktiva på sin fritid visar att hans intresse för 

spökboll kombineras med att förstå ett av aktivitetens bakomliggande syften. Han 

medger att aktiviteten är rolig, men att det samtidigt finns ett syfte med den som bidrar 

till att den får ett större värde. Elevens eget intresse för aktiviteten har assimilerats med 

de yttre faktorer som gör att detta innefattar den integrerade regleringen som Deci och 

Ryan (2000:236) beskriver i SDT. Till en början kan betyg och lärare vara exempel på 

de yttre faktorer som har påverkat elevens motivation till aktiviteten. Ett av spökbollens 

bakomliggande syften har till slut accepterats och aktiviteten utförs numera av fri vilja. 

Citatet från eleven som är föreningsaktiv belyser vikten av att vara aktiv inom någon 

föreningsidrott för motivationen till ämnet idrott och hälsa. Eftersom eleverna är 

frivilligt aktiva inom en eller flera idrotter på fritiden kan de ha en annan möjlighet att 

se värdet i olika aktiviteter och omvandla de yttre faktorerna till självbestämmande. 

Eleven har därav själv valt att utföra aktiviteten med vetskap om dess värde för sin egen 

kunskap och fysiska färdigheter som Deci och Ryan (2000:236) anser tillhöra den 

integrerade regleringen.  
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Inre reglering 

Deci och Ryans (2000:237) skala avslutas med inre reglering. Det innebär att eleven 

genomför aktiviteten för att den är intressant, ger glädje och är tillfredställande. En elev från 

den föreningsaktiva elevgruppen visar att han tillhör den inre regleringen genom exemplet 

nedan:  

 

Asså det är typ det man längtar till hela veckan, för det är det som är det roligaste ämnet, 

tycker jag i alla fall. Asså det är ju det man vill göra man vill ju ha mer idrott. 

  (Julius, föreningsaktiv) 

 

Eleven beskriver genom citaten ovan att han längtar efter lektionen och vill ha mer idrott och 

hälsa i skolan eftersom han anser att det är det roligaste ämnet. Citatet visar att eleven har ett 

inre intresse för ämnet samt att han blir glad och tillfredsställd av det. Därav blir det tydligt att 

citatet är kopplat till inre reglering (Deci och Ryan, 2000:236). 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den metod som använts och det resultat som undersökningen har 

kommit fram till. Resultatdiskussionens struktur följer liknande struktur som för 

resultatkapitlet, med frågeställningarna som rubriker. Kapitlet inleds med metoddiskussionen, 

följt av resultatdiskussionen.   

7.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden i form av fokusgrupper anses fortfarande vara rätt val för denna 

undersökning. Då den i enlighet med Kvale (2014:41) och Wibeck (2012:21) synliggjorde 

elevernas upplevda värld, deras tankar, attityder samt åsikter. Metoden valdes för att få en 

djupare förståelse för de eleverna som deltog i undersökningen. Det som saknades var dock 

diskussionerna mellan deltagarna i vardera elevgrupp. Det blev lätt att eleverna svarade på 

frågan och ingen diskussion uppkom, intervjuaren fick därmed styra intervjuerna betydligt 

mer än önskat. Därav gick fokusgruppsintervjuerna från att vara ostrukturerade till att bli 

strukturerade vilket Wibeck (2010:56) skriver om. Elevernas ålder kan ha bidragit till detta 

problem då det enbart var mellan 14-15 år. Hade samma metod används på äldre elever hade 

det troligtvis blivit mer diskussioner. De uteblivna diskussionerna kan bero på att alla 

människor har olika egenskaper somliga människor är mer blyga och somliga är mer öppna 

och talföra. En annan orsak kan vara att de elever som inte är intresserade av idrott anser att 

det är svårt att diskutera om det ämnet och ger då mindre utvecklade svar. På grund av att 

intervjuaren fick styra intervjun mer än tänkt kan det ha bidragit med att frågorna blev riktade 

på ett annat sätt än förväntat. Detta upptäcktes i transkriberingarna då elevernas svar oftast 

handlade om de exempel som intervjuaren gav för att förtydliga frågan. Trots detta anses 

metodvalet korrekt då fler elever deltog i undersökningen genom denna metod, och vi fick 

fortfarande den djupa förståelsen hos de eleverna som deltog, vilket var syftet med 

undersökningen.  

  

Undersökningens syfte med fokusgrupper var att fokusera på innehållet som diskuterades och 

inte på interaktionen mellan eleverna, vilket enligt Halkier (2010:32) är ett sätt att använda sig 

av fokusgrupper. Eftersom undersökningen fokuserade på vad eleverna sa, påverkades inte 

resultatet av att diskussionerna i fokusgrupperna uteblev. Även om syftet inte var att studera 

interaktionen mellan eleverna, delade eleverna åsikter och instämde med varandra i olika 

frågor, detta kan ha uppstått på grund av det Wibeck (2010:150) skriver om att fokusgrupper 

kan bidra till ökat deltagandet i gruppen. Den metod som skulle kunna användas istället för 
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fokusgruppsintervjuer är enskilda intervjuer. Dock tror vi inte att det skulle bidra med mer 

information till resultatet om enskilda intervjuer hade genomförts. 

  

Vad gäller antalet elever i fokusgrupperna tog undersökningen hänsyn till det Wibeck 

(2010:34) och Halkier (2010:32) rekommenderade i urvalet. Det uppkom dock avhopp tätt 

inpå intervjuerna på grund av sjukdom, vilket bidrog till att fokusgrupperna blev små. I 

efterhand hade det varit bättre att ha en till två extra elever i vardera fokusgrupp för att 

minimera risken att få små grupper och att ha marginal ifall sjukdomsfall skulle inträffa. 

  

En faktor som kan ha påverkat resultatet i undersökningen och kan ge olika resultat i likande 

forskning är urvalet. I denna undersökning innefattade urvalet elever i årskurs 9 som var 

föreningsaktiva eller inte föreningsaktiva på sin fritid. Det visade sig att somliga av de icke 

föreningsaktiva eleverna ändå var fysiskt aktiva på sin fritid, genom exempelvis cykling och 

gym. Dock utfördes inte dessa aktiviteter i någon organiserad föreningsidrott vilket gjorde att 

de överensstämde med underökningens urval. Om samtliga elever i elevgruppen för icke 

föreningsaktiva elever inte hade varit fysiskt aktiva på sin fritid kan undersökningens 

resultatet ha blivit annorlunda. Förmodligen hade resultatet visat större skillnader mellan de 

olika elevgrupperna än vårt resultat i undersökningen visar. Denna undersökning använde sig 

av snöbollsurval genom att först kontakta läraren, som i sin tur valde ut de elever som var 

representativa för denna undersökningens urval (Bryman, 2011:194). Hade vi istället varit 

tydligare i vårt urval till lärarna eller kontaktat eleverna själva hade förmodligen 

elevgrupperna sett annorlunda ut. De elever som tillhörde den icke föreningsaktiva gruppen 

hade förmodligen inte haft någon tidigare föreningsbakgrund.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Vad påverkar elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa  

Resultatet för denna undersökning visar att det finns gemensamma faktorer som ökar 

elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa, oavsett om de är föreningsaktiva eller inte. 

Kompetens, tävlingsmoment, lagspel, betyg, elevinflytande, varierad undervisning samt 

lärarens ledarstil är de faktorer som eleverna angav. Eleverna anser att kompetens, dans, 

lagspel samt tävlingsmoment är faktorer som minskar deras motivation, något som är 

gemensamt för de föreningsaktiva och icke föreningsaktiva eleverna. Sammanställningen av 

undersökningens resultat visar alltså att elevers känsla av kompetens, lagspel och 
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tävlingsmoment har en förmåga att både öka och minska motivationen till ämnet idrott och 

hälsa. Detta gäller samtliga elever, oavsett om de är föreningsaktiva eller inte. Ett resultat som 

inte har hittats i någon forskning tidigare. Kompetensens påverkan på elevernas motivation 

bekräftar de resultat som Lakes (2001:85) har kommit fram till i sin studie. Resultatet för 

denna undersökning visar dessutom att detta gäller för samtliga elever, oavsett föreningsaktiv 

eller inte. Barkoukis et al (2014:407) och Shen (2014:52) menar att elevers kompetens i 

ämnet idrott och hälsa är kopplad till hur mycket de idrottar på fritiden. Denna undersökning 

visar inte om de deltagande eleverna har mer eller mindre kompetens, dock visar den att 

känslan av kompetens är viktig för samtliga. Detta är kopplat med de grundläggande behov 

som Deci och Ryan har kommit fram till i SDT. Eleverna vill visa vad de kan och gärna få 

positiv feedback för att känna sig tillräckliga (Deci & Ryan, 2000:234–361). Eftersom 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa varierar mellan olika typer av aktiviteter och moment 

är det inte självklart att föreningsaktiva elever har större kompetens. Detta visas i resultatet då 

majoriteten av eleverna anger dans som en tråkig aktivitet på grund av känslan av låg 

kompetens.   

 

Resultatet visar att lagspel påverkar elevers motivation, något som Lakes (2001:85) också 

visar i sina studier. Eftersom majoriteten av de föreningsaktiva eleverna var medlemmar i en 

lagsport är det inte överraskande att de motiveras av lagspel. Då majoriteten av de icke 

föreningsaktiva eleverna inte var fysiskt aktiv i något lag på fritiden kan lagspel anses vara en 

förvånande motivationshöjare. En anledning till detta kan vara att eleverna flyttar fokus, från 

att behöva vara fysiskt aktiv till att försöka utföra aktiviteten tillsammans. Elevernas enskilda 

prestationer får lägre prioritet vilket gör att faktorer som samarbete och allas deltagande anses 

viktigast. Vikten av att samarbeta i lag och skapa lagspel kan även bero på att elevernas 

enskilda prestationer inte är lika synliga som då aktiviteter utförs individuellt. Eventuella 

misstag syns inte lika tydligt då övriga lagkamraters förmågor kan väga upp dessa. Orsaken 

till att lagspel och lagspel minskar elevers motivation kan bero på att det finns vissa positioner 

i lagspelet som är mer utmärkande än andra. Om elevens prestation inte håller den standard 

som förväntas kan pressen bli så pass stor att glädjen, intresset och där med motivationen 

försvinner. Detsamma gäller om somliga elever inte har den inställning som övriga har och 

som förväntas att samtliga ska ha.   

 

Att elevers motivation riskerar att minska vid tävlingsmoment bekräftar det resultat som 

Lakes (2001:85) studie visar. Denna undersökning visar dock att tävlingsmomentet även kan 



  
 

 38 

öka motivationen bland somliga elever. Eleverna menar att tävlingsmomentet skapa 

engagemang för aktiviteter vilket ofta bidrar till att många fler elever deltar. Engagemanget 

som skapas vid tävlingsmomentet kan bero på att fokuseringen på att idrotta försvinner för en 

stund. Eleverna fokusera istället på att slå ut varandra och vinna. Att tävla kan även skapa en 

starkare sammanhållning mellan eleverna, de har ett gemensamt mål och måste samarbeta för 

att nå det. Detta kan frambringa de sociala relationer och den trygghet mellan eleverna som 

Raufelder et al (2013:93) menar bidrar till ökad motivation.  

 

Resultatet för denna undersökning visar att yttre faktorer, som exempelvis betyg, påverkar 

somliga elevers motivation. Främst menar eleverna att betyg ökar motivationen till att delta i 

undervisningen. Det finns även en tendens till att betyget minskar motivationen bland 

eleverna, särskilt vad gäller de elever som inte är aktiva inom föreningsidrotten. Trots att 

somliga elever motiveras av att få bra betyg visar tidigare forskning att elever med högre grad 

av yttre motivation har lägre betyg än de eleverna med högre grad av inre motivation 

(Barkoukis et al, 2014:410–411). Eftersom denna undersökning inte har tillgång till elevernas 

betyg går det inte att bekräfta detta. Analysen visar dock att det var fler föreningsaktiva elever 

som hade inre motivation än de icke föreningsaktiva eleverna. Detta kan ha en koppling till 

deras betyg. En annan anledning till att fler föreningsaktiva elever visade sig inneha inre 

motivation kan bero på att detta har assimilerats med deras beteende. Detta visar Emmett 

(2013:210) i sin studie, yttre motivation kan utvecklas till inre motivation. Elevernas glädje 

och intresse för ämnet idrott och hälsa överträffar eventuella yttre faktorer vilket gör att dessa 

inte uppfattas som krävande. För de elever där beteenden och betyg inte har assimilerats kan 

betygen utgöra en press och stress.  

 

7.2.2 En jämförelse mellan elevers motivation till ämnet idrott och hälsa och deras 

fritidsaktiviteter 

Resultatet visar att det finns vissa åsikter som både de icke föreningsaktiva och 

föreningsaktiva fokusgrupperna är överens om och vissa åsikter som skiljer mellan dem. 

Somliga elever från den grupp som inte är föreningsaktiva anser att deras motivation ökar vid 

specifika aktiviteter. Framförallt när det är aktiviteter som påminner om de idrotter som de 

utövar på fritiden. Samtliga i den föreningsaktiva gruppen instämmer i detta resonemang. 

Majoriteten av de föreningsaktiva eleverna var aktiva inom någon form av bollsport, och 

några få av de icke föreningsaktiva eleverna hade tidigare varit aktiva i bollsport inom 
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föreningslivet. Detta stärks av Londos (2010:147) som menar att undervisningen framförallt 

domineras av bollspel och då gynnas de elever som utövar den typ av aktivitet på fritiden. 

Genom att utföra en aktivitet på fritiden stärks elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa 

när likande aktiviteter genomförs i undervisningen.  

 

En annan åsikt som båda grupperna var överens om är att ingen från respektive grupp anser 

att ämnet idrott och hälsa har påverkat deras fritidsaktiviteter. De elever som inte var 

föreningsaktiva berättar att ingen av dem har blivit inspirerade i den grad att de vill testa 

aktiviteten från skolundervisningen på sin fritid. De föreningsaktiva eleverna delgav sina 

berättelser och sa att de började med sina idrotter innan de utgjorde en del i undervisningen. 

Detta resultat är intresseväckande då det står i ämnet idrott och hälsas syfte att undervisningen 

ska bidra till elevers intresse av fysisk aktivitet (Skolverket, 2011a:51). I skolans 

övergripande mål står det också att skolan ska främja elevers utveckling och livslång lust att 

lära (Skolverket, 2011a:9). Resultatet för denna visar att skolan inte har lyckats helt med sitt 

uppdrag. Vidare tydliggör Barkoukis et al (2014:108) och Ekberg (2009:157) att det är viktigt 

att försöka öka elevers motivation i och för skolan, och att den motivationen leder till en vilja 

av att vara fysik aktiv i framtiden. Trots att ingen av eleverna ansåg att de själva hade fått 

inspiration till att vara fysisk aktiv på fritiden från ämnet idrott och hälsa, hävdade elever från 

båda grupperna att det kan vara många som får sin inspiration till föreningsidrotten på det 

sättet.    

 

Den tidigare forskningen visar att elevers upplevda känsla av kompetens i ämnet idrott och 

hälsa har anknytning till deras erfarenheter i föreningslivet. Dessa elever kan överföra olika 

kvalitéer in i undervisningen och därigenom har de en annan motivation till ämnet (Shen, 

2014:52). Resultatet för denna undersökning visar att eleverna som är föreningsaktiva anser 

att deras kompetens och motivation till ämnet idrott och hälsa har anknytning till deras 

fritidsaktiviteter. Deras kompetens och motivation beror dels på att de idrottar frivilligt på 

fritiden, dels på att eleverna anser att det är roligt och givande att vara fysiskt aktiv. En av 

eleverna berättade att han inte hade haft den motivation till ämnet idrott och hälsa om han inte 

hade haft sin idrott på fritiden. Detta bekräftas av Shen (2014:52) då han hävdar att de 

grundläggande behoven för motivation kompetens, självbestämmande och socialtillhörighet 

fostras i föreningslivet. Majoriteten av de icke föreningsaktiva eleverna ansåg inte att deras 

fritidsaktiviteter påverkar deras motivation till ämnet. Det kan kopplas till det Shen (2014:52) 

skriver då dessa elever förmodligen inte har samma erfarenheter med sig in i ämnet.  
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Tidigare forskning visar att de elever som är aktiva på fritiden har större inverkan på 

lektionens utformning i ämnet idrott och hälsa än de elever som är inaktiva på fritiden 

(Sandahl, 2005:282). Det är något som resultatet för denna undersökning inte bekräftar. 

Resultatet visar istället att någon enstaka elev från vardera grupp berättade att deras 

motivation till ämnet hade höjts om eleverna fick önska och påverka lektionsinnehållet mer.  

Detta kan dock kopplas ihop med Sandahl (2005:282) då de föreningsaktiva eleverna kanske 

redan påverkar undervisningen utan att det är medvetna om det. I och med att denna 

undersökning inte inkluderade observationer är det svårt att visa i vilken grad eleverna 

påverkar undervisningen. Ytterligare ett intressant resultat som framkommit av denna 

undersökning var att ingen av de deltagande eleverna berättade om den feedback de får från 

deras lärare i idrott och hälsa. Enligt Deci och Ryan (2000:234) är feedback en viktig faktor 

för kompetens och motivation. En orsak till detta det kan vara att eleverna redan är självsäkra 

och inte reflekterar över den feedback som ges. En annan orsak till att eleverna inte nämner 

feedback kan vara att det är en självklarhet inom ämnet idrott och hälsa. Eleverna känner inte 

någon brist på feedback och berättar därav inte om det i intervjuerna.   

 

7.2.3 Det centrala innehållet: Lek, spel och idrotter, utomhus och inomhus 

Resultatet från undersökningen visar att majoriteten av de deltagande eleverna ansåg att spel 

är den mest motiverande typen av aktivitet inom ämnet idrott och hälsa. Detta kan ha en 

koppling till det resultat som visar att somliga elever motiverades av att utföra bollspel på 

lektionstillfällen. Anledningen till att spel, framförallt bollspel, ökar elevernas intresse kan 

bero på att majoriteten av de föreningsaktiva eleverna utövade bollspel på fritiden. Ett fåtal av 

de icke föreningsaktiva eleverna hade också utövat bollspel, men i yngre åldrar. Detta kan 

sammankopplas med Londos (2010:147) resultat som visar att bollspelsundervisningen i 

skolan påverkas starkt av de elever som utövar denna typ av aktivitet på fritiden. En annan 

anledning till att spel, men även lek, uppskattades mer berodde på det lagspel som skapas. 

Eleverna måste samarbeta för att nå det gemensamma målet. 

  

Att de icke föreningsaktiva eleverna föredrog lek och spel framför idrott kan anses som ett 

oväntat resultat efter att tagit del av begreppens definitioner. Idrottsaktiviteter syftar till att ha 

roligt och där tävlingsmomentet inte existerar i samma utsträckning som i spel (RF, 

2015:2). Orsaken till resultatet kan bero på det Teng (2012:131) skriver angående spel, att 

eleverna anser lagspel och det samarbete som uppstår i spel är viktigast och roligast. 
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Elevernas erfarenheter av idrott kan bestå av individuella aktiviteter där möjliga bristande 

färdigheter är mer exponerade än vid lagspel.  

  

Vad gäller elevernas inställning till inomhus- respektive utomhusundervisning visar resultatet 

en viss skillnad. De icke föreningsaktiva eleverna hade en inställning som var starkt beroende 

av väderförhållanden. De elever som var föreningsaktiva ansåg istället att aktiviteten styr 

miljön för undervisningen, de menar att somliga aktiviteter lämpar sig bättre i specifika 

miljöer. Eleverna fokuserar mer på sin motivation till aktiviteten än till det möjliga lärande 

som kan ske enligt Fägerstam (2012:51), då teori och praktik kan skapa ett större 

sammanhang än traditionell inomhusundervisning. Elevernas åsikter kan bero på att ämnet 

idrott och hälsa inte ses som det kunskapsämne som Skolverket (2011b:6) vill att det ska göra. 

Elevernas grundläggande inställning till ämnet kan innebära att enbart vara fysiskt aktiv, 

istället för att lära inför framtiden. Detta är en inställning som kan orsakas av läraren, vars 

uppgift är att förmedla ämnesplanens syfte genom lektionsinnehållet.  
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8. Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på elevers motivation till ämnet idrott och 

hälsa, och undersöka om deras motivation har anknytning till deras val av fritidsaktiviteter. 

Utifrån frågeställningar visar resultatet att det finns faktorer som är gemensamma för de icke 

föreningsaktiva och de föreningsaktiva eleverna. De båda elevgrupperna ansåg att faktorer 

som kompetens, tävlingsmoment, lagspel, betyg, elevinflytande, varierad undervisning samt 

lärarens ledarstil ökade deras motivation. Faktorer som minskade elevgruppernas motivation 

var kompetens, dans, lagspel samt tävlingsmoment. Resultatet visar att kompetens, lagspel 

och tävlingsmoment var gemensamma faktorer som både ökade och minskade elevgruppernas 

motivation. Samtliga föreningsaktiva elever samt ett fåtal av de icke föreningsaktiva eleverna 

ansåg att deras fritidsaktiviteter påverkar motivationen positivt till ämnet idrott och hälsa. 

Samtliga elever från elevgrupperna ansåg att ämnet idrott och hälsa inte har påverkat deras val 

av fritidsaktiviteter. I resultatet framkom det också att majoriteten av eleverna föredrog spel i 

undervisningen, framför lek och idrott. Eleverna menade att väderförhållanden och val av 

aktivitet påverkade motivationen till utomhusundervisning.  

 

Sammanfattningsvis visar skalan för SDT att majoriteten av eleverna motiveras till att delta i 

undervisningen med hjälp av de olika stegen av yttre reglering. Undersökningens resultat 

tyder på att elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa inte skiljer sig markant mellan de 

som inte är föreningsaktiva och de som är föreningsaktiva. De gemensamma faktorerna visar 

att de grundläggande psykologiska behoven inom SDT är betydelsefulla för elevernas 

motivation. De elever som är mest motiverade till ämnet idrott och hälsa är alltså de elever 

som föredrar lagspel, tävlingsmoment, elevinflytande, varieradundervisning samt har ett 

godkänt betyg och känsla av kompetens. Elevernas val av fritidsaktiviteter har mindre 

betydelse för motivationen till ämnet. 

 
Efter denna undersökning har vi upptäckt en del områden och perspektiv som vi anser är 

intressanta att undersöka vidare angående elevers motivation till ämnet idrott och hälsa. En 

utveckling på denna undersökning kan vara att ha ett mer specifikt urval, exempelvis elever 

som är aktiva inom särskilda idrotter samt elever som inte är fysiskt aktiva alls på sin fritid. 

På så sätt hade troligtvis resultaten mellan de olika grupperna visat större skillnader.  

 

För att få ett annat perspektiv på undersökningen hade det varit intressant att göra en 

undersökning med genusperspektiv för att se om det finns någon skillnad på flickor och 
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pojkars motivation. Det hade också varit intressant att välja ett annat centralt innehåll i 

kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Det centrala innehållet i kurslanen är innehållsrikt och 

elevers motivation varierar mellan dessa. För att få en övergripande bild av elevers motivation 

till hela ämnet är det intressant att undersöka samtliga delar i det centrala innehållet. Ett annat 

förslag på vidarutveckling av denna undersökning är att intervjua gymnasieelever. Vi hade då 

upptäckt om deras motivation till ämnet är annorlunda och om det hade uppstått mer 

intressanta diskussioner i fokusgrupperna eftersom de är äldre. Avslutningsvis anses det också 

vara av intresse att genomför en komparationsstudie mellan lärare och elever. Vi undersöker 

lärarnas tankar angående elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa, för att sedan ta reda 

på om det stämmer överens med elevernas åsikter.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Missivbrev 

 

 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. För närvarande skriver vi 
examensarbete i ämnet idrott och hälsa där vi inriktar oss på elever i årskurs 9.  
Syftet med vår uppsats är att undersöka elevers motivation till ämnet idrott och hälsa, där 
resultatet kan vara en hjälp för oss att bemöta varje enskild elev på bästa sätt i framtida 
yrkesliv.  
 
Undersökningen kommer ske i fokusgrupper, det vill säga smågrupper med 4 elever. Dessa 
grupper pratar och diskuterar om det bestämda ämnet. Utifrån etiska aspekter är det frivilligt 
att delta i undersökningen och de deltagande eleverna är anonyma då inga namn kommer 
nämnas i uppsatsen. Den information som framkommer i samtalen används endast i denna 
studie. För de deltagande eleverna som inte fyllt 15 år behöver vi målsmans samtycke och 
underskrift.  
Vi är tacksamma för er och ert barns medverkan som gör det möjligt för oss att genomföra 
vårt examensarbete. Ps. Alla deltagande bjuds på fika ds. 
 
Med vänliga hälsningar  
Amanda J Sembe och Frida Jonasson 
 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed som målsman för ______________________________ (namn på elev) 
att få delta i studien och att ingå i samtal angående elevens motivation till ämnet idrott och 
hälsa.  
Datum______________ 
 
Underskrift________________________________________________________ 
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10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Intervjufrågor 

Ålder:  
Namn:  
Vad gör du på fritiden?  
Varför? hur kommer det sig? 
 
 

1 Vad är motivation för dig? (definierar begreppet) 
 
 
2 Vad är det som motiverar dig till att delta på lektionerna i ämnet idrott och  
hälsa? 
 
 
3 Vad är det som inte motiverar dig att delta på lektionerna i ämnet idrott 
och hälsa? 
 
 
4 Vad skulle kunna göra dig mer motiverad än vad du är idag? 
 
 
5 Vilka av lek, spel och idrott motiverar er mest under idrott och hälsa 
lektionerna och varför?  
 
 
6 Vad tycker ni om undervisning utomhus/ inomhus som innefattar lek, spel 
          och idrott. 
 
 
7 Vad känner du inför en lektion i ämnet idrott och hälsa? Förändras det 
under 
          lektionen? Från att du går till lektionen, underlektionen och 
omklädningsrummet. Inomhus och utomhus?  
 
 
8 Tror du att din motivation till ämnet idrott och hälsa beror på vad du gör 
          på fritiden?  
 
 
9 Tror du att det ni gör på idrott och hälsa lektionerna kan motiverar er till 
att idrotta eller testa på någonting på fritiden? 
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10.3 Bilaga 3 - Definition av lek, spel och idrott  

 

 
Lek 

Deltagare följer regler och går in i olika roller som gör att man upplevs vara i en annan värld. 

Både rollerna och reglerna kan förändras under lekens gång. Om någon av deltagarna bryter 

mot reglerna återgår man till verkligheten. 

Exempelvis: Tjuv och polis samt Ambulansen  

 

Spel 

Spel utförs för en eller flera personer som måste förhålla sig till bestämda regler. Hjälpmedel 

eller rekvisita krävs oftast för att kunna spela och en vinnare och förlorare utses i slutet.  

Exempel: Basketfia och Spökboll.   

 

Idrott  

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och för att enskilt prestera bättre 

som saknar tävlingsmoment. 

Exempelvis: löpning, gym (styrketräning), motionsidrotter. 

 


