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Abstrakt 
 
Motivation contributes to increased learning where a number of factors like student 

participation, interest and relationship between students and teachers play a crucial role. 

The aim of the study was to examine what makes motivated students feel motivated or 

unmotivated during physical education class. Furthermore the study describes different 

factors that students feel are important and how these affect their motivation. 

Qualitative interviews  with eight students were conducted. Students that we intervjued 

were very interested and motivated to physical education. The theoretical perspective 

we used was Organismic Integration Theory. The analysis of the results showed that 

students were motivated by different factors in physical education class, and the 

conclusions were that the students motivation effects their participation in substance,  

and that a variety of teaching content had great influence on their motivation. 
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Inledning 
 
Vi är två studenter som är inne på vår sista termin i ämneslärarutbildningen för 

gymansieskolan i ämnet idrott och hälsa. Valet av ämne hamnade på motivation 

eftersom det ständigt återkommer i vår utbildning då motivation är en viktig pelare för 

lärande. Mycket i vår utbildning handlar om att skapa så bra förutsättningar för elever 

att lyckas genom att anpassa undervisningen, därmed är motivation viktigt för 

deltagandet på lektionerna. 

 

Motivation defineras bland annat som individens önskan att delta i lärande processer, 

dessa påverkas i sin tur av inre och yttre faktorer som utdelar energi åt våra beteenden 

och fungerar som en bidragande faktor till att skapa ett livslångt intresse. Skolverket 

(2011) menar att motivation är en viktig nyckel till elevers skolframgång vilket också 

handlar om hur elever formar, väcker och riktar sitt beteende mot olika mål. Syftet med 

studien är att belysa vilka faktorer som motiverade elever upplever är viktiga i ämnet 

idrott och hälsa samt hur dessa kan användas för att öka eller bibehålla motivation. 

Annerstedt (2007) menar att det är en svår uppgift för lärare att ständigt behöva 

motivera elever, och det underlättar väldigt mycket om man som lärare förstår hur 

elever lär sig och vad som motiverar elever. Det är viktigt att ta reda på vilka faktorer 

som motiverar elever till att delta i idrott och hälsa. Förstår man dessa faktorerna som 

lärare kan det vara en fördel till att bibehålla motivationen hos eleverna, det kan även 

vara ett redskap till att öka motivation hos elever som inte är motiverade. Begreppet 

motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft samspelar med varandra och 

bidrar till att forma våra handlingar (Lundgren & Lökholm, 2006). Vidare redogör 

Skolverket (2011) för motivation som främjar elevers strävan mot ett personligt mål 

med syfte till utveckling nu och i framtiden. Motivation skapar en aktivitet hos 

individen, det som håller aktiviteten igång och de mål och mening den medför. Genom 

att studien går ut på att undersöka redan motiverade elevers upplevelser kring faktorer, 

kan detta bidra till en förståelse för vad som kan fattas hos elever som inte är 

motiverade.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa vilka faktorer som motiverade eleverna anser är 

viktiga i ämnet idrott och hälsa. Vidare kommer undersökningen att ta hänsyn till 

motiverade elevernas upplevelse kring motivation. Faktorer som påverkar motivationen 

redovisas i syfte till att både bibehålla och öka elevers motivation i ämnet idrott och 

hälsa. Syftet är att få en inblick i hur motiverade elever upplever motivation och vilka 

faktorer som är viktiga för dem, för att slutligen även få en inblick i vilka faktorer som 

är viktiga för elever som inte är motiverade.  

 
 

● Hur upplever motiverade elever sin motivation i ämnet idrott och hälsa? 

 

● Vilka faktorer upplever motiverade elever i undersökningen som viktiga och hur 

påverkas elevers motivation till ämnet idrott och hälsa? 
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Bakgrund 
 

Motivation är ett begrepp som påverkar lärandet i skolan och där samhällets förändring 

spelar en stor roll i utformningen av undervisningen där motivationsproblem som 

uppstår visas tidigt i grundskolan men ju högre upp i skolsystemet vi kommer blir dessa 

problem allt tydligare. Studien grundar sig i motivation eftersom det är viktigt problem 

där elever tenderar att förlora motivation vilket i sin tur leder till en risk där eleverna 

hoppar av gymnasieutbildningen (Illeris, 2015). Genom att studera motiverade elevers 

syn på motivation, kan detta bidra till att hjälpa elever som inte är motiverade att bli 

motiverade. De faktorer som deltagarna belyser kan lärarna aktivt arbeta med, för att 

minska risken för elever blir omotiverade. Motivationsproblem består av inre och yttre 

press som kommer inifrån individen själv men handlar om osäkerhet och känsla (Hein, 

2012). Illeris (2015) redogör för press som förekommer utifrån individen själv i form av 

striktare regler, större kontroll och förväntningar. Pressen har olika påverkan beroende 

på individen, den kan antingen vara positiv där deras prestationsförmåga höjs men 

också negativ påverkan när elever har lågt självförtroende vilket medför att de hanterar 

pressen sämre. Elever med lågt självförtroende tenderar att bli mer osäkra och deras 

motivation blir därför sämre, dessa elever är rädda att gå från en uppgift de har klarat av 

till en annan eftersom det finns rädsla för att misslyckas (Illeris, 2015).  

 

Motivation är ett svårtolkat begrepp som har olika betydelser för olika individer, det 

beskrivs ofta som inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteende 

(Lundgren & Lökholm, 2006). Begrepp som kan kopplas ihop med motivation är 

intresse, förväntningar, prestationsmål samt inre och yttre motivation. Ett flertal 

forskare har inom området svårt att särskilja dessa olika begrepp eftersom de är svåra att 

sätta ord på, och detta kan bero på att individer har olika erfarenheter och relationer till 

begreppet (Giota, 2006; Hein, 2012). Begreppet motivation beskrivs av Hein (2012) 

som olika faktorer hos en individ som väcker och besvarar ett visst beteende gentemot 

ett mål. Definitionen är så pass utvecklad, att hur man än vrider och vänder på det så 

kan man bara få fram åtskilda antaganden. Deci och Ryan (2000) menar att motiverade 

individer utmärks av en strävan efter att uppnå ett specifikt mål eller en strävan efter att 

göra något. Individer som inte har en ork att agera eller som inte har en strävan efter ett 

mål karaktäriseras som omotiverade. Deci och Ryan (2000) stärks av Davidsson och 

Flato (2010) som menar att motivation framkallar aktivitet hos elever, samtidigt som det 
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håller igång aktiviteten och ger den ett syfte samt ett mål. Nyttan och syftet med 

studierna kan bli mer tydliga, där motivation är en viktig aspekt för bättre studieresultat. 

 
 
Teoretiska perspektiv  
 
När det kommer till lärande menar Brooks (2005) att motivation är en viktig faktor och 

den påverkas av hur, när och vad vi lär oss. Majoriteten av elever i undersökningen av 

Brooks (2005) tenderar att börja skolan med hög entusiasm, det som forskningen 

påvisar är att de positiva känslor kring skola och passion för lärande som en gång i tiden 

fanns, minskade för varje år som undersökningen gjordes. Van den Berghe, 

Vansteenkiste, Cardon, Kirk och Haerens (2014) menar att motivation är en 

nyckelfaktor till att elever deltar i idrott och hälsa. Van den Berghe et al. (2014) 

fortsätter och menar att ämnet idrott och hälsa ses som en bidragande faktor till att 

elever utövar fysisk aktivitet, vilket kan leda till en ökning av motivationen.  Van den 

Berghe et al. (2014) stärks av Sulz, Temple och Gibbons (2016) som också menar att 

motivation är en viktig faktor för att eleverna ska vara delaktiga och engagerade på 

lektionerna. Dessutom är det en viktig faktor för att de ska känna att ämnet idrott och 

hälsa är meningsfull för dem. Sulz, Temple och Gibbons (2016) menar även att ämnet 

idrott och hälsa har stor möjlighet att positivt påverka deltagandet av fysisk aktivitet 

bland ungdomar, där motivation är en viktig ingrediens för ökning av fysisk aktivitet 

under lektionstid, ökning av fysisk aktivitet utanför skolan, samt en ökning för 

deltagande av idrott och fysisk aktivitet i framtiden. Sulz, Temple och Gibbons (2016) 

fortsätter och menar att elever som känner sig accepterade av klasskamraterna och de 

som känner stöd från läraren i idrott och hälsa upplever tillhörighet. Känslan av 

tillhörighet är indirekt kopplad till motivation, medan känslan av stöd från läraren i 

idrott och hälsa är direkt kopplat till motivation. 

 

Baric, Vlasic och Erpic (2014) menar att det viktigaste i varje utbildningsprocess är att 

öka elevers motivation. Det är viktigt att elever strävar efter att utföra uppgifter med 

stort engagemang, eftersom det påverkar deras utbildningsprocess. Detta stärks av 

Chan, Chen, Tu och Chi (2016) som också menar att det är viktigt att ha en motiverande 

inlärningsmiljö för att underlätta elevers inlärning och engagemang. Idrottslärare har en 

viktig roll i att skapa utbildningsmiljöer som stödjer elevers behov och ökar deras 

motivation. Chan et al. (2016) fortsätter och menar att elevers motivation påverkas av 
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inkluderandet av lektionsinnehållet. De elever som är inkluderade och får vara med och 

bestämma om lektionsinnehållet visar mer inre motivation än de elever som inte får det. 

De elever som inte får vara med och bestämma drivs mer av faktorer som speglar den 

yttre motivationen där även risk finns för att de blir omotiverade i högre grad. Chan et 

al. (2016) stärks av Davidsson och Flato (2010) som också menar att en viktig aspekt i 

motivation är känslan av inflytande, som kan skapa både förståelse och en mening för 

den egna utvecklingen. Davidsson och Flato (2010) fortsätter och menar att elever vill 

förstå världen de lever i, vilket gör att de behöver få kopplingar mellan verkligheten, 

framtiden och studierna.  

 

Kognitivt perspektiv på motivation innebär att man ser på motivation i situationer där 

människor motiveras av framtida mål och tidigare misslyckanden. Processen har haft 

inflytande på motivations teorin som en viktig del i utvecklingen hos människan. 

Termen motivation påverkar individer som har strävan efter att lyckas, motivation blir 

en process som målmedvetet påverkar beteende, uthållighet och riktning. Det finns en 

mängd olika teoretiska perspektiv som påverkar motivation genom olika synsätt (Holt, 

Bremner, Sutherland, Vlleek, Passer & Smith, 2012).  

 

Man förknippar ofta begreppet motivation med belöningar och bestraffningar vilket är 

en inlärning av ett visst beteende. Sett ur ett behavioristiskt perspektiv förmedlar 

perspektivet motivation att enbart styras utifrån individen och inte av själva individen 

(Hein, 2012). McClelland (1987) menar att individens önskningar och tankar styr 

beteendet, och beteendet styrs i sin tur av motivation. Det finns tre behov som styr 

motivationen, där det första behovet innebär att en individ utför en aktivitet som leder 

till att personen utmärker sig. Det andra behovet innebär att en individ har ett behov av 

makt, och det tredje är att individer har ett behov av samhörighet. McClelland (1987) 

menar att dessa behov varierar från person till person och har olika betydelse beroende 

på vad personen vill med sitt liv och vilken situation han eller hon befinner sig i. Kravet 

för att känna sig motiverad är att uppfylla minst ett av de tre behoven. Även Davidsson 

och Flato (2010) talar om samhörighet som en viktig del inom motivationen, där även 

ett positivt klassrumsklimat är viktigt. Ett positivt klassrumsklimat kan leda till 

motiverade och samarbetsvilliga elever. Elever påverkas av klassens sammanhållning 

och arbetsklimat, vilken kan leda till både negativa och positiva konsekvenser. 

Davidsson och Flato (2010) fortsätter och menar att ett klassrumsklimat som är dåligt 
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innebär många gånger ett hämmande i den personliga utvecklingen samtidigt som 

motivationen kan sänkas. Ett positivt klassrumsklimat präglas av positiv energi med 

motiverade elever som visar på ett bättre samarbete där de stöttar och motiverar 

varandra.  

 
Inre- & yttre motivation 
 
Davidsson och Flato (2010) menar att inre motivationen ses som en naturlig faktor, där 

drivkraften finns inuti människan. Det handlar om att göra en aktivitet för aktivitetens 

skull, och anledningen kan vara att aktiviteten är spännande, rolig eller intressant. Inre 

motivation som drivkraft hos en elev, innebär att kunskapen blir mer varaktig. 

Germannslund, Elstad och Christophersen (2015) stärker detta och menar på att den inre 

motivationen visas hos en elev när eleven upplever att en aktivitet är relevant för deras 

liv, när den är intressant och när deras kompetens blir bekräftad. Detta leder automatiskt 

till att eleverna blir intresserade av och engagerade i aktiviteterna som utförs i skolan. 

Davidsson och Flato (2010) fortsätter och menar att motivation handlar om att väcka 

elevers intressen, vilket kan leda till bättre studieresultat. Intresse är en viktig faktor i 

den inre motivationen, och genom att finna elevernas intresse kan deras kunskap bli mer 

varaktig. För att kunna lyckas göra det, är det viktigt att lära känna klassen och sina 

elever (Davidsson och Flato, 2010). 

 

Davidsson och Flato (2010) menar att motsatsen till inre motivation är yttre motivation, 

och det innebär att drivkraften kommer från yttre aspekter så som att en aktivitet utförs, 

eller en kunskap anskaffas på grund av hoppet om en belöning i framtiden, så som 

exempelvis pengar, studier eller jobb. Belöningar i nuet är också en form av yttre 

motivation, det kan vara så som betyg eller uppmuntran. Aktiviteten blir som ett medel 

mot ett annat mål, och alltför ofta sliter en elev i ett skolämne för att nå ett högre betyg 

istället för att faktiskt lära sig något. Yttre motivation är ett verktyg som är väldigt 

användbart som en motivationshöjning för elever som har svårt i skolan, eller för de 

som har svårt att finna motivation (Davidsson & Flato, 2010).  

 

Frudenthaler, Spinath och Neubauers (2008) redogör för en studie där flickor visar mer 

inre motivation när det kommer till ämnen som språk, medan pojkar visar mer inre 

motivation när det kommer till ämnen som matematik. Baric, Vlasic och Erpic (2014) 

relaterar till Freydenthalers, Spinath och Neubauers (2008) studie där man redogör för 
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att flickor visar mer inre motivation än pojkar när det kommer till läsning. Motivationen 

hos individer varieras från att vara låg motiverad till att vara högmotiverad, och därmed 

varierar motivationen också från att vara mer inre drivande till att driften kommer 

utifrån individen (Cokley, 2015). Individers prestationer och erfarenheter beror mycket 

på om en handling har utförts utifrån inre eller yttre motivation (Deci & Ryan, 2000).   

 
Hög- och lågmotiverade elever 
 
Arnegård (2006)  talar om likheter och skillnader när det kommer till lågmotiverade och 

högmotiverade elever. I undersökningen delades intervjupersonerna in i två grupper, ena 

gruppen bestod av lågmotiverade elever och den andra av högmotiverade elever. I 

undersökningen ville Arnegård (2006) få reda på hur pass mycket elever tänker när det 

koncentrerar sig, eller om detta sker automatiskt. Det som studien visar är bland annat 

att högmotiverade elever tänker på ett likartat sätt. De tänker lika på så sätt att när de 

utför en uppgift så tänker de på den för stunden, men reflekterar inte lika mycket på 

varför de gör den. Arnegård (2006) fortsätter och menar att svaren skiljer sig väldigt 

mycket mellan de låg- och högmotiverade eleverna. De gemensamma med låg 

motiverade elever är att de generellt har svårt att koncentrera sig, både när det gäller 

grupparbeten och enskilda arbeten. Arnegård (2006) menar att när de arbetar med 

grupparbeten tenderar de att hellre socialt pratar om saker som inte berör ämnet. När det 

är enskilda arbeten har lågmotiverade elever svårt att koncentrerar sig, vilket leder till 

att de inte koncentrerar sig på själva uppgiften utan tenderar att tänka på annat. Det som 

också skiljer de högmotiverade från de lågmotiverade eleverna är att de i större 

utsträckning upplever full koncentration som leder till en känsla där allt flyter på. 

Arnegård (2006) fortsätter och menar på att det har visats att fysisk aktivitet i skolan 

leder mycket oftare till att elever når en känsla av att allt flyter på, i jämförelse med 

andra teoretiska ämnen i skolan. I undersökningen visar det sig att deltagarna har 

likartade uppfattningar när det kommer till ämnet idrott och hälsa. Arnegård (2006) 

menar att de flesta deltagarna svarar att ämnet är roligt och att det är stimulerande att få 

använda kroppen till olika aktiviteter, men de är även överens om att den teoretiska 

biten i ämnet inte är lika rolig. Hansson (2010) skriver i sin artikel att teoribiten inom 

ämnet inte är lika uppskattat på grund av att det existerar ett kunskapsproblem hos 

eleverna när det kommer till begreppet hälsa. Något som förtydligar detta är ett exempel 

som tas upp i artikeln, där deltagarna svarar väldigt kort på frågorna som handlar om 

hälsa. Deltagarna svarar oftast att deras hälsa är bra utan att utveckla eller precisera 
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svaret. Hansson (2010) fortsätter och menar på att svaren tenderar också att vara i mån 

av klichéer som de har hört från andra personer, exempelvis att alla människor måste 

röra på sig, men där orsaken till varför människor bör röra på sig inte förekommer i 

svaren.  Begreppet hälsa har separerats från idrott och hälsa ämnet på grund av att elever 

inte kopplar ihop sin egen hälsa till idrotten, detta är anledningen till att man många 

gånger talar om två olika ämnen för sig själva istället för ett som hör ihop. 

 
 
Att skapa motivation 
 
Tidigare studier har redogjort för att läraren har enklare att motivera sina elever när 

eleverna är yngre eftersom de upplever oftast skolan som något nytt och spännande, 

benämningen på detta hamnar enligt Glasser (1996) som självmotiverade elever. 

Motivation är något som driver oss människor framåt och människor som oftast saknar 

motivation tenderar att hamna i depression. Andra faktorer som kan påverka elevers 

motivation handlar om ålder och vad som finns i deras omgivning, detta kan vara allt 

från nya kompisar till fritidsintressen (Lundgren & Lökholm, 2006). Att skapa 

motivation kan man göra utifrån en rad olika metoder, bland annat är det klassiska där 

man uppmanar eleverna till att bli bäst i klassen genom att få svara på frågor eller att 

lyckas bra på prov och andra inlämningar. En studie som har gjorts och behandlar 

lärarnas syn på motivation påvisar att flertal lärare som använder sig utav olika 

motivationsskapande aspekter i klassrummet där de menar att detta inte är det bästa sätt 

att motivera elever på. Istället menar man att eleverna ska utveckla sitt intresse för 

ämnet genom att göra olika uppgifter som utgår utifrån elevernas personliga intressen 

(Carlgren & Marton, 2002). Dysthe (2003) menar att kommunikation är viktigt i mötet 

mellan elev och lärare, utöver detta är respekt, empati och förståelse viktiga faktorer för 

att skapa god miljö i klassrummet. Motivation utvecklas och Dysthe (2003) betonar 

Vygotskij och Deweys tänk kring samband mellan skolan och det verkliga livet där 

barnens intresse måste vara utgångspunkt för undervisningen. Många elever tenderar att 

förlora motivation till fortsatt arbete om de inte erhåller feedback från sin lärare, detta är 

kopplat till belöningssystemet som menar att den inre motivation försvinner. Haakma, 

Janssen och Minnaert (2016) och Kokkonen, Telema och Liukkonen (2013) menar 

också på att en lärare som visar stöd till eleverna ökar deras motivation. Lundgren & 

Lökholm (2006) påpekar att brist på motivation kan innebär att eleven halkar efter i sina 

studier samtidigt som det försvårar för läraren att motivera. 
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Belöningssystemet är en vanligt motivationsfaktor, men ju äldre eleven blir desto 

mindre beröm och belöning får de. Ges inte eleven feedback efter en avslutad eller 

under en pågående uppgift, så minskar den inre motivationen som motiverar elever till 

ett fortsatt arbete (Deci & Ryan, 2000).  Lundgren och Lökholm (2006) menar att den 

yttre motivationen måste hållas vid liv och detta sker genom olika belöningar, detta 

leder i sin tur att den inre motivationen ökar om en aktivitet används som belöning. 

Granbom (1998) menar att motivationen kommer inifrån och bestäms av individen 

själv, engagemang och intresse uppstår då individen själv tycker att det är viktigt. 

Beröm är en motivationshöjande faktor i alla situationer där elever får bekräftelse 

utifrån bland annat feedback och kan på så sätt förstå att handlingen de utförde var bra. 

Giota (2002) menar ytterligare att feedback av läraren kan leda till en ökad inre 

motivation genom att eleverna själva får ta ansvar för uppgifter i skolan samt ta egna 

val. Däremot menar Ahl (2004) att utan belöningar blir individens yttre motivation lägre 

eftersom känslan av att bestämma själv försvinner och därmed lusten. Elever ska erhålla 

beröm utifrån sina prestationer där berömmet ses som en belöning vars syfte är att 

stärka elevens motivation och förhoppningsvis bidra till att stärka elevens självkänsla 

(Lundgren & Lökholm, 2006). De olika faktorer som påverkar den inre motivationen 

kan enligt Deci och Ryan (2000) vara uppmärksamhet från klasskamrater, individens 

utveckling samt intressanta uppgifter som konstrueras av läraren. Lundgren och 

Lökholm (2006) menar att mycket handlar om planering där beröm har stor betydelse i 

ämnet idrott och hälsa, beröm ska ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle för att möjliggöra 

så bra effekt som möjligt. Det finns olika sätt att erhålla beröm, ett av dem är när man 

på ett bra sätt försöker eller löser uppgifter. Däremot kan elever tolka beröm negativt 

vid för enkla uppgifter, det kan uppfattas som att berömmet beror på bristande förmåga, 

man menar därför att beröm bör anpassas efter uppgiftens svårighetsgrad där det 

förändras under elevens progression. Lundgren och Lökholm (2006) redogör för beröm 

som inte träffar rätt, det vill säga om det inte finns ett syfte med berömmet kan det  i sin 

tur leda till negativt agerande hos elever som vill motbevisa lärare där det uppstår en 

känsla av att läraren inte förstår. Om relationen mellan eleven och läraren är dålig kan 

uppfattningen om berömmets äkthet minska, vilket oftast innebär för eleven att läraren 

inte har förtroende för dem. Lundgren och Lökholm (2006) talar ytterligare om beröm 

där de menar att elever inte ger upp aktiviteten lika lätt, ansträngning finns där som 

lever till ytterligare tag om man inte tror att man ansträngde sig tillräcklig. Beröm utav 
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elevernas förmågor bör i första hand handla om sådana som kan påverkas eftersom 

individens motivation varierar beroende på olika saker och situationer. Detta leder i sin 

tur att belöning är ibland positivt och ibland negativt (Ahl, 2004). 

 

Åström (2013) talar om hur lärares planeringar och genomförande av lektioner samt 

användning av styrdokument kan påverka elevers motivation. Detta stärks av Kokkonen 

et al. (2013) som menar att lärares didaktik och pedagogik har stor påverkan på elever 

och deras motivation. Åström (2013) fortsätter och menar att en  lärares personliga 

intressen kan ta över i lektionsinnehållet om läraren i fråga inte använder sig utav 

styrdokumenten. Åström (2013) menar på att man som lärare många gånger väljer 

aktiviteter som man har mest kunskaper i eller aktiviteter som man känner sig mest 

bekväm med. Elevernas motivation kan på grund av detta sänkas, eftersom innehållet i 

idrott och hälsa undervisningen upprepas väldigt mycket. Jenner (2004) redogör för 

misslyckandets sannolikhet där eleven kan välja att inte försöka sig på något om risken 

bedöms stor att misslyckas. Jenner (2004) menar ytterligare att detta fungerar som ett 

skydd för eleven mot misslyckanden och att tidigare erfarenheter spelar en stor roll där 

en stor del av eleverna oftast intalar sig själva att man klarar av det mesta, men 

samtidigt finns det elever som har svårt att tro på sin egen förmåga. Motivation är ett 

område som inte enbart handlar om vilja utan också om erfarenhet av framgångar och 

misslyckanden. Misslyckanden är något som inte skapar motivation och inverkar 

negativt på självförtroendet. Reaktionen kan bli olika beroende på elever, vissa tenderar 

att bli aggressiva medans andra blir passiva. När det kommer till elever som är 

svagpresterande  menar Jenner (2004) att lärare ska har förståelse för vad misslyckande 

innebär och genom att motverka detta kan man skapa en trygghet som blir en resurs. För 

att lyckas menar Jenner (2004) att det är viktigt att kunna motsvara elevens kunskaper 

men också att möjliggöra upplevelsen av framgång. 

 
Organismic Integration Theory 
 
Self-determination theory (SDT) är en teori som har utvecklats av Deci och Ryan 

(2000). Den handlar om utveckling, välmående och mänsklig motivation. Teorin har 

använts av en mängd andra forskare som har haft en strävan att förklara olika individers 

ageranden, beroende på vilken orientering som ligger till grund för deras motivation.  

Organismic Integration Theory (OIT), är konstruerad utifrån teorin SDT. Teorin som 

kommer att användas i uppsatsen är Deci och Ryans (2000) OIT, och denna teori berör 



  
 

 11 

ett behandlingssätt som är uppbyggt med hjälp utav yttre motivation. Yttre motivation 

framställs ofta som något negativt i situationer där det förekommer olika typer av yttre 

motivation, och några av dessa går ut på ett aktivt handlande. Deci och Ryan (2000) 

menar att skolans organisation och regler inte underlättar för elever att skapa inre 

motivation och på grund av detta måste det finnas mycket yttre motivation som i 

slutändan kan ersättas av inre motivation.  

 

Deci och Ryan (2000) redogör för en övergång som heter internalisering, vilken innebär 

att individens yttre motivation övergår till inre motivation. Resultatet kan leda till att 

inga yttre påtryckningar längre behövs, istället blir internalisering en form utav en 

motivationsprocess. Denna internaliseringsprocess menar Deci och Ryan (2000) består 

av extern, introjekterad, identifierad samt integrerad motivation, där dessa fyra typer är 

av yttre motivation.  

 

Extern motivation innebär ett löfte om belöning, detta beteende påverkas framförallt 

genom externa faktorer. Introjekterad motivation innebär när ett beteende styrs av inre 

tryck, dessa kan vara så som skuldkänslor eller ångest. Identifierad motivation innebär 

att en individ använder sig av ett positivt beteende för att lyckas uppnå något som denne 

strävar efter. Integrerad motivation innebär att individen själv anser att en aktivitet är 

värdefull. Denna teori ligger närmast inre motivation eftersom de båda upplevs som 

självständig motivation. Det som däremot skiljer dessa från varandra är att individer 

som har en inre motivation också har ett intresse för en aktivitet ifråga samtidigt som 

personer drivs utav integrerad motivation strävar efter att komma fram till något annat 

(Deci & Ryan, 2000). Figur 1 visar på så sätt att alla motivationssteg ska uppnås utav 

eleverna (Hansson, 2010). Eleverna bör sträva efter att gå uppåt, ju högre trappsteg man 

uppnår, desto närmare inre motivation kommer man. Det finns möjlighet att till exempel 

gå från steg två till steg fyra beroende på vilken situationen man befinner sig i som 

människa. För att eleven ska genomgå en internalisering är det viktigt att relationens 

behov uppfylls. Inom skolans miljö innebär det att eleverna ska erhålla en uppfattning 

kring lärarens omtanke för dem. För att en internalisering ska vara möjligt behövs det 

vissa faktorer som är viktiga, som självständighet. En uppgift är genomförbar när en 

individ förstår vad den ska göra (Deci & Ryan, 2000). 
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Figur 1.   
Utvecklingstrapa inom motivation, där eleverna strävar efter att nå högre 
trappsteg för att kunna nå inre motivation (Hansson, 2010). 
 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi belysa ett antal begrepp som är viktiga att tänka på när vi 

närmar oss resultatet, analysen och diskussionen. Exempelvis några av begreppen som 

är viktiga för den ökade motivationen är att utmärka sig, samt att känna makt och 

samhörighet. Dessa tre begrepp kan i sin tur kopplas till inflytande, där det är viktigt att 

eleverna får vara delaktiga i planerandet av lektioner. Koncentration är viktigt och 

Arnegård (2006) visar att lågmotiverade elever oftast har svårt att koncentrera sig på 

lektionerna, där det även många gånger framkommer en rädsla för misslyckande. När 

det gäller mysslyckande kan vi visa att ett viktigt begrepp som återkommer i uppsatsen 

är feedback i form av konstruktiv kritik. Dysthe (2003) och Giota (2002) visar att elever 

som inte erhåller feedback av lärare tenderar att hmna i en negativ spiral, där 

motivationen kan försvinna. Något motverka rädslan för mysslyckande är trygghet, 

Jenner (2004) ävisar att trygghet är en viktig faktor för elever och deras motivation. 

Jenner (2004) fortsätter och menar att man kan motverka rädslan för misslyckande 

genom att man skapar trygghet i klassen. Genom de olika begreppen som vi kan utläsa 

från tidigare forskningen och teorin, framgår det att läraren är en viktig faktor för 

elevers motivation.  
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Metod 
 
Val av metod 
Vi har i början av studien diskuterat valet av metod, där vi kom fram till att använda oss 

utav kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har beslutat att i denna undersökning 

genomför ett antal intervjuer för att kunna sammanställa längre och mer uttömmande 

svar. Antalet intervjuade hamnade på åtta personer som skulle svara på våra frågor, 

urvalet har skett efter samtal med deras lärare för att få de mest lämpade deltagarna till 

vår studie. Vi har därmed valt ut intervjupersoner som är motiverade i ämnet idrott och 

hälsa för att kunna se olika faktorer som kan öka eller bibehålla våra intervjupersoners 

motivation. 

 

Till denna studie använder vi oss utav en kvalitativ metod i form av intervjuer, fördelen 

med kvalitativ forskning är att den på ett strukturerat sätt leder till öppningar av 

hypoteser och idéer. Genom att använda sig utav intervjuer kan man på ett bra och 

enkelt sätt få svar på de frågor som är aktuella. Att ha en tydlig konstruktion är viktigt 

vid genomförande men också vid bearbetning av intervjusvaren, där man ska fokusera 

på en sak i taget och att inte blanda ihop frågorna. Bryman (2011) talar om en positiv 

inställning som intervjuer skapar där intervjuaren får en nära kontakt med de intervjuade 

personerna. Kvalitativ intervju är uppbyggt utifrån en forskningsstrategi där fokus 

hamnar på ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av data. Bryman 

(2011) menar ytterligare att forskare tenderar vid kvalitativ studie att se världen genom 

aktörernas ögon, vilket innebär att om man skapar en distanserad relation till individen 

kan detta medföra svårigheter i det pågående arbetet. Strukturerade intervjuer 

undersöker intervjupersonernas personliga åsikter kring ett ämne, i vårt fall handlar det 

om vilka faktorer personerna anser har en påverkan på deras motivation (Bryman, 

2011). Metoden tenderar att genom sin konstruktion skapa ett socialt samspel mellan 

intervjuaren och intervjupersonen där man utbyter kunskap vars frågor är konstruerade 

på personliga omdömen och förmågor. För att utvinna god kunskap krävs det för 

intervjuaren att erhålla bred kunskap där frågor har en möjlighet att bygga på följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Nackdelar med att använda sig utav kvalitativ forskning är 

att den blir alltför subjektiv där forskare ofta tenderar att förespråka kvantitativa studier 

eftersom dessa omfattar de osystematiska uppfattningar som vi erhåller utifrån 
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resultatet. Det är därför lämpligt för intervjuaren att inleda med öppna frågor där man 

lägger fokus på att skapa en trygghet för att sedan kunna precisera sig mot syftet, där 

upplägget tenderar att redogöra för olämplig information vilket gör att läsaren utan 

rapporterna får en inblick kring valet av det aktuella området (Bryman & Bell, 2013) 

 
Urval 
 
Studien genomfördes på skolor som författarna hade god kontakt med i södra Sverige. 

De åtta deltagarna som medverkade i intervjun, valdes genom ett bekvämlighetsurval 

eftersom det fanns en god kontakt med deras lärare. Lärarna hjälpte oss att få tag i de 

elever som ansågs vara mest lämpade för denna studie. Deltagarna bestod av fyra killar 

och fyra tjejer som var mellan 17-19 år. Alla deltagarna gick på gymnasiet med 

inriktning på samhällsprogrammet hos samtliga. Deltagarna kontaktades via mail 

genom ett informationsbrev, där de fick reda på studiens ämne och syfte samt etiska 

aspekter. Kravet för deltagande var att de skulle gå gymnasieskola 

 
Tillvägagångssätt 
 
Undersökningen till den föreliggande studie började med att vi skickade ut bilaga 1 till 

lärare som är ansvariga för klasser lämpliga för undersökningen. I den utskickade 

bilagan presenterade vi oss och förklarade syftet med studien där undersökningen 

behandlar området motivation. Vi informerade även om de etiska aspekterna som 

undersökningen utgick ifrån, samt att det var helt frivilligt och dessutom anonymt att 

delta. Allt material som vi erhöll är sekretessbelagd. Läraren ombads att framföra detta 

mail till eleverna men också att komma med exempel på elever som de anser är mest 

lämpliga för vår undersökning. Intervjuerna ägde rum vecka 47 respektiver 48 utifrån 

planering med deltagarna för bästa möjliga resultat. Intervjuerna ägde rum i ett avskilt 

rum där att få tillgång till lugn och ro. Vi hade tillgång till rummet i god tid innan och 

kunde därmed kontrollera teknologin och andra eventuella förberedelser. Vi redogjorde 

för ungefärlig längd på intervjuerna, cirka 30 minuter vardera, men påpekade även att 

eleverna ska ta sin tid och fundera för att inte stressa fram ett svar.  

 
Tillförlitlighet 
Bryman (2011) menar att tillförlitlighet bygger på en undersöknings validitet och 

realibilitet, som i sin tur är mer riktat till en kvantitativ forskning. Reliabilitet förknippas 

med pålitlighet, med andra ord vad vi anser att mäta på ett tillförlitligt sätt. Validitet 
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handlar om vad vi mäter och vad som är relevant för sammanhanget, samt vilket 

material som ska användas vid rätt tillfälle. Det finns alternativa vägar för en kvalitativ 

forskning och en utav dessa vägar är tillförlitligheten. Bryman (2011) menar att 

tillförlitligheten baseras på fyra punkter, trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och en 

möjlighet till att styrka och bekräfta en forskning. 

 
Bryman (2011) menar att trovärdigheten i en undersökning kan stärkas och bekräftas 

genom att deltagarna i studien får ta del av källmaterial för att bekräfta att materialet är 

korrekt uppfattat, och detta kallas respondent validering. Deltagarna fick i den här 

studien ta del av det transkriberade materialet för att bekräfta att vår transkribering 

stämmer överens med det som de har sagt. Bryman (2011) menar även att en pålitlighet 

av en undersökning bildas genom att en tillgänglighet skapas av undersökningens alla 

faser. En undersökning kan exempelvis stärkas genom att kollegor granskar ens studie. 

Studien har exempelvis granskats av studiekamrater, handledaren och examinatorn för 

att bedöma pålitligheten i studien.  Bryman (2011) fortsätter och menar att 

överförbarhet syftar till att om undersökningen kan överföras till andra kontexter och 

om den kan studeras i ett annat sammanhang. Undersökningen kan göras med djupa 

redogörelser vilket i sin tur ökar chansen för att undersökningen ska kunna sättas i en 

annan kontext och i andra sammanhang. Det är dock inte syftet med undersökningen, 

utan syftet är svara på frågeställningen som ligger till grund för uppsatsen, för att i sin 

tur öka en förståelse kring motivation och hur det kan påverka elever. Bryman (2011) 

menar slutligen att styrka och konfirmera innebär att en forskares egna värderingar inte 

har påverkat undersökningen. Eftersom det är intressant för oss som blivande lärare att 

veta vad som kan ha en påverkan på elevers motivation, så är det inte av vårt intresse att 

påverka undersökningen efter egna värderingar.   

 
Etiska aspekter 
Forskning är viktigt och nödvändigt för samhället men också för individens utveckling. 

Forskningskravet innebär att kunskaper som är tillgängliga ska ha möjlighet till att 

utvecklas och fördjupas samt att metoder ska förbättras. Studien följer de etiska 

principerna vilket kan öka chansen för att våra intervjupersoner känner sig trygga till att 

delta (Vetenskapsrådet, 2002). Till denna undersökning utgår vi från 

individskyddskravet som innebär att intervjupersonerna inte får utsättas för någon 

kränkande behandling, fysisk eller psykisk ohälsa samt skada eller förödmjukande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna blev skriftligt informerade genom ett 
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informationsbrev om de ståndpunkter som står i Vetenskapsrådet (2002) angående 

informationskravet. Deltagarna blev även muntligt informerade om dessa innan 

undersökningen, samtidigt som de blev informerade om att studien var frivillig och att 

de fick avbryta deltagandet när som helst utan några konsekvenser. Deltagarna som ville 

medverka i undersökningen blev även informerade om samtyckeskravet, vilket enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innebär att deltagarna har rätten att säga ifrån om de inte vill 

vara med i undersökningen och att de inte är något tvång att vara med. Vetenskapsrådet 

(2002) menar att konfidentialitetskravet också är viktigt och att deltagarna i 

undersökningen ska känna sig trygga i att deras personuppgifter är skyddade från 

allmänheten. Empirin som samlades in behandlades under anonymitet och sekretess, 

vilket innebär tystnadsplikt om deltagarna och deras svar. Deltagarna behövde inte 

uppge några personliga uppgifter förutom ålder och gymnasieprogram då 

undersökningne inte hade ett behov av informationen.  Materialet som deltagarna delade 

med sig användes enbart i denna studien vilket gör att nyttjandekravet också har tagits 

hänsyn till enligt vetenskapsrådet (2002). 
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Resultat och Analys 
 
Vi kommer i följande kapitel att redogöra för studiens resultat och analys. Syftet med 

studien är att undersöka hur motiverade elever upplever motivation i ämnet idrott och 

hälsa, samt vilka faktorer eleverna upplever som viktiga för att de ska känna sig 

motiverade. Framställningen av studiens frågeställningar är disponerad av olika 

underrubriker för att framställa ett tydligt resultat. Det kommer även i detta kapitel 

redogöras för likheter, skillnader samt olika mönster som elever anser är viktigt inom 

området motivation. Detta kommer ytterligare att utgå ifrån vår teori och tidigare 

forskning.  

 

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att ämnet idrott och hälsa är väl omtyckt hos de 

åtta eleverna som valts ut utifrån att de är motiverade, där många även är 

idrottsintresserade över lag och därför ser fram emot lektionerna. Eleverna menar att det 

är bättre med idrott och hälsa eftersom man inte sitter stilla utan är aktiv men samtidigt 

erhåller man kunskap. Eleverna tycker mestadels att ämnet idrott och hälsa är det 

roligaste ämnet eftersom de får testa på en rad olika aktiviteter och lära sig hur dessa 

fungerar ihop. Mycket som redogörs under intervjuerna handlar om glädje där eleverna 

finner ämnet som viktigt samtidigt som man kan få skratta och ha roligt. Flertal svar 

som vi har erhållit från eleverna visar på att ämnet idrott och hälsa bidrar till att eleverna 

slappnar av, får chansen att röra på sig och vara aktiva, speciellt med tanken på att de 

har flera stillasittande lektioner. 

 
Resultat av frågeställning 1 
 

Första frågeställningen är:  

x Hur upplever motiverade elever sin motivation i ämnet idrott och hälsa? 
 
Första frågeställningen delas in i två teman utifrån deltagarnas svar, och de teman vi 
valt är:  
 

● Motivation som begrepp 
● Elevernas motivation 
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Motivation som begrepp 
 
Deltagarna erhåller kunskap om motivation och redogör för begreppets innebörd enligt 

följande citat: 

  
Det är att man alltid har ett mål med någonting, man drivs av något och man drivs till att 

göra något. Motivation är det viktigaste när det kommer till det mesta, för har du ingen 

motivation så kommer du inte att göra någonting heller (P8). 

  

Ytterligare skriver en deltagare att inställning är viktig för motivationen: 

  
Är jag högt motiverad till något så har jag en väldigt bra inställning till det och att 

slutföra det, är jag lågt motiverad så är min inställning väldigt låg (P1). 

  

Ett annat ord som ofta förekommer när man talar om motivation är drivkraft, flertal 

deltagare nämner just begreppet drivkraft som motiverande i ämnet idrott och hälsa: 

  
Motivation är för mig en drivkraft, det är något som driver mig framåt, ser jag folk som 

gör saker bättre än mig så motiverar det mig att kämpa hårdare, jag är en dålig förlorare 

det måste jag säga (P7). 

  

Ytterligare en deltagare beskriver begreppet drivkraft: 

  
Att ha en drivkraft mot att uppnå ett önskat mål. Det ska vara kul att göra en aktivitet som 

utvecklar mig men också att den är rolig. Jag kan tänka mig att en drivkraft för många 

kan vara betyget men innerst inne handlar det om för mig att göra något jag verkligen vill 

och att fortsätta med det (P3). 

  

Även ordet glädje förekommer hos deltagarna när man pratar kring motivation där det 

är viktigt för att skapa en god atmosfär på lektionen. 

  
Motivation är för mig en känsla av glädje, jag mår bra av att röra på mig och det ger mig 

motivation till att fortsätta idrotta (P6). 

 

Ytterligare nämner en av deltagarna glädje som bidrar till ökad motivation: 
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När jag tänker på motivation så tänker jag på att jag vill göra någonting. På vissa 

lektioner upplever jag också glädje vilket gör att jag ibland känner mig mer motiverad 

(P5). 

  

Majoriteten av deltagarna var överens om vad begreppet motivation innebär, flertal 

ansåg även att inre motivation är viktigt för en ökad motivation. 

 
Elevernas motivation 
 

På frågan hur elever ser på sin egen motivation till undervisningen i idrott och hälsa, 

svarade samtliga att motivationen till undervisningen är hög och att deltagarna trivs på 

lektionerna i idrott och hälsa. Följande citat styrker detta: 

  
Jag tycker att min motivation är som den alltid varit, det kommer väldigt naturligt för mig 

att ha en hög motivation till all idrott och självklart då idrottsundervisningen också (P8). 

  

Ytterligare menar en deltagare att upplägget i undervisningen är viktigt för motivationen 

enligt följande citat: 

  
Den har faktiskt aldrig varit bättre än nu, tycker att det mesta är roligt, lärorikt och 

intressant. Vi gör massvis med nya aktiviteter som man aldrig provat på förut, vilket gör 

att man känner sig väldigt motiverad (P2). 

 

Deltagarna redogör för hur de går tillväga för att hålla motivationen på topp: 

  
Ah men jag svarade lite på det tidigare men motivationen kommer naturligt för mig, men 

jag skulle väl kunna säga att det gäller att hitta det viktiga i det man tänkte göra för att 

kunna hålla motivationen på topp. Man måste alltid se en poäng med en aktivitet eller 

något man gör annars är det lätt att man tappar motivationen (P8). 

  

En av deltagarna har svårt att hitta motivation till ämnet idrott och hälsa, däremot kan 

det förekomma enstaka gånger då motivationen blir högre. Deltagaren uttrycker 

följande: 

  
Jag har oftast ingen motivation till att gå på idrottslektionerna, men ibland känner jag att 

jag vill röra på mig och då känner jag att det kan vara roligt att gå på lektionerna. Det 
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beror på vad vi ska göra, jag tycker om att dansa så när det är dans på lektionerna så blir 

min motivation högre (P5). 

  

Följande deltagare redogör för motivationens betydelse i skolan jämfört med på fritiden 

utifrån följande citat: 

  
Det är inte samma motivation på idrotten som på träningen i ett lag, men det är väl lite att 

få mina kompisar att tycka om det också, för om fler tycker om det och alla tar del av det 

så blir det roligare (P1). 

  

En deltagare säger följande: 

  
Bara att veta att jag har flera idrottslektioner i veckan gör mig motiverad, eftersom jag 

tycker det är ett roligt och viktigt ämne i skolan (P4). 

  

Utifrån svaren kan man utläsa att elevernas motivation ibland kan skifta från motiverad 

till omotiverad, mycket av detta beror på vad eleverna har att se fram emot. Deltagare 

har redogjort för hur det kan se ut att gå från omotiverad till motiverad i ämnet idrott 

och hälsa, följande citat redogör för detta: 

  
Ja och det är väl när jag i ettan fick red på väldigt sent hur jag låg till och jag fick ett B i 

betyg där jag trodde att jag låg på ett A, jag kände mig väldigt omotiverad till idrott och 

hälsa men jag tog mig igenom det och försökte ändå göra allt för att nå ett A. Där kände 

jag att jag gick från omotiverad till motiverad (P1). 

  

En deltagare säger följande: 

  
Ja jag har gått från omotiverad till motiverad, speciellt innan man fått kläm på det 

väsentliga i en aktivitet. Här har jag matematiken som ett bra exempel, man känner sig 

rätt omotiverad när man inte förstår, men så fort man har förstått så fort man ska lösa en 

uppgift blir man motiverad till att fortsätta att lära sig. Så är det nog med allt men jag 

valde matten som ett exempel (P8). 

 

På frågan om deltagarnas motivation skiljer sig åt i jämförelse med klasskamraternas 

och hur detta påverkar deras motivation, svarade majoriteten av deltagarna att det ibland 

kan skiljas åt och att motivationen kan sänkas. Ett citat som stärker detta är:  
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Det skiljer sig inte med alla, finns flera som är lika idrottsintresserad som jag och deras 

motivation är också väldigt hög, men det finns dem som inte är lika motiverade, där det 

främst är många tjejer som inte är lika motiverade och där skiljer sig nog motivationen 

lite. Jag tror att den största skillnaden är intresset, där dem inte finner det lika roligt som 

jag. Det drar ju ner lite på min prestation också för om jag själv är fotbollsintresserad 

och spelar man då fotboll på lektionen, och om alla är med är det roligare. Är det dock 

en fjärdedel inte vill vara med så är det inte lika roligt, utan jag vill gärna att alla är med 

på allt och försöker, detta gäller ju självklart alla aktiviteter och inte bara fotboll. Jag 

tog just fotboll som ett exempel nu (P1).  

 

Ytterligare menar en av deltagande följande angående sin motivation utifrån 

klasskamraternas deltagande:  

 
Ja bland vissa skiljer det sig en del, skillnad tror jag ligger i att de som utövat någon 

sport eller som rör sig på fritiden nästan automatiskt tycker att det är roligt att gå till 

idrottslektionerna, och är därför mer motiverad. Medans de som inte utövar någon 

sport eller är aktiva inte alls har någon motivation då de inte är vana vid det och inte 

tycker att det är kul… Mina prestationer tycker jag inte påverkas så mycket av det, 

mer än att de som inte tycker om idrottslektionerna och inte är motiverade, kanske inte 

dyker upp. Då blir det självklart tråkigt för oss andra när vi är mycket färre personer på 

lektionerna. Men annars påverkar det inte mig och mina prestationer särskilt mycket 

(P4). 

 

  

Utifrån deltagarnas svar kan vi se ett tydligt mönster där motivationen skiljer sig 

beroende på ämnet. Ämnet idrott och hälsa menar deltagarna skapar glädje och 

förutsättningar att utvecklas under en avslappnande atmosfär. Kommande citat visar 

följande: 

  
Ja men absolut finns det lite skillnad, att idrotta är liksom det jag älskar att göra medan 

andra ämnen är mer för jag vet att de är viktiga. Det är väl också så att jag tycker några 

ämnen är roligare mer än andra och där skiljer sig motivationen definitivt. Atmosfären i 

idrottshallen är speciell och skiljer sig från de andra ämnena. Tar vi matte som ett 

exempel så gör jag det bara för att det är bra att kunna och för att få ett betyg, känner mig 

inte alls intresserad av det på samma sätt (P2) 

  

Ytterligare menar deltagare följande: 
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Men det är nog alltid mer motiverande att gå på en idrottslektion och att få röra på sig än 

att sitta stilla på en annan lektion och bara lyssna. Man tappar koncentrationen lätt på 

andra lektioner, har nog aldrig tappat koncentrationen på en idrottslektion (P3). 
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Resultat av frågeställning 2 
 
Andra frågeställningen är:   

● Vilka faktorer upplever motiverade elever i undersökningen som viktiga och hur 

påverkas elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa? 

 

Andra frågeställningen delas in i två teman utifrån deltagarnas svar, och dessa teman är; 
 

● Motivationsfaktorer 
● Elevinflytande/Makt  

 
Motivationsfaktorer 
Utifrån intervjusvaren har vi kunnat utläsa att samtliga deltagare anser att lärarens roll i 

att skapa motivation är viktigt, följande citat stärker detta: 

  
En aktiv och engagerad idrottslärare är viktigt, annars blir inte vi elever lika motiverade 

att vara delaktiga på lektionern , och det är roligt! (P3). 

  

En deltagare säger följande: 
  

Bra planerade lektioner med bra atmosfär i idrottshallen, helt enkelt en bra lärare som kan 

och ser en samt stöttar en på lektionerna (P4). 

  

Ett flertal deltagare nämner olika faktorer som intresse, lärarens uppdrag och hur den 

sociala påverkan spelar roll på deras motivation, följande citat stärker detta: 

  
Intresset är väl väldigt viktigt för det mesta när det kommer till motivation. Sedan måste 

jag ju nämna umgänget och klassen också. Idrottsundervisningen hade ju inte varit så 

rolig utan mina kompisar och min klass. Sedan ska man inte heller glömma bort att en 

rolig skön och bra lärare underlättar idrotten. Vår lärare är väldigt bra på att få med 

gruppen och motivera alla till att vara med och lära sig på undervisningen (P2). 

  

Ytterligare säger en deltagare för liknande svar som ovanstående där man även nämner 

betyget som en bidragande faktor när det kommer till motivation. Citatet som stärker är: 

  
Intresset är definitivt en utav dem, men jag skulle säga klassen och mina närmaste också. 

Sedan får man inte glömma läraren och även betyget, men betyget har nog minst 

påverkan men visst påverkar det lite (P7). 
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Deltagarna hade olika syn på vilken faktor som hade störst påverkan på deras 

motivation, däremot redogör även flertal deltagare att intresse är en utav de viktigare 

motivationsfaktorerna. Ett citat som redogör följande: 

  
Definitivt intresset, det är den viktigaste faktorn för att jag ska känna mig motiverad och 

villig att göra någonting (P7). 

  

Ytterligare en deltagare nämner intresset enligt följande: 

  
Intresset är det viktigaste, för jag tror inte man kan vara motiverad till någonting utan 

något slags intresse för det (P8). 

  

En av deltagarna nämner även passionen och menar därmed: 

  
För mig är passionen absolut viktigast, eftersom jag måste brinna för någonting för att 

känna mig motiverad till det. Exempelvis brinner jag för fotboll och då kommer andra 

idrotter automatiskt (P1). 

  

Majoriteten av deltagarna påpekar att feedback är en bidragande faktor till att skapa 

motivation där man anser att konstruktiv kritik tillsammans med positiv feedback är en 

nyckelfaktor till ett ökat lärande. 

  
Det är bra med både positiv och negativ feedback då det hjälper mig att förändras. Visst 

påverkar feedback motivationen, och mig påverkar det bara positivt. Jag blir bara mer 

motiverad av att få feedback både positiv och negativ. Jag vill förbättras, även om något 

redan är bra så tror jag det kan bli bättre. Det som inte är bra kan definitivt bara bli bättre 

(P7). 

  

Ytterligare menar en av deltagarna följande: 

  
Feedback påverkar motivationen rätt mycket, att få positiv feedback innebär att man gör 

någonting rätt men även någon konstruktiv kritik kan vara bra så man har något att jobba 

för (P4). 

  

En annan deltagare menar att en viktig faktor är elevinflytande - makt och att 

lektionerna kan påverkas utav eleverna. Ett citat som stärker detta är följande:  
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Den viktig faktor att man får vara med och bestämma lite vad lektionerna ska innehålla, 

det gör att jag blir mer motiverad till att delta på lektionen (P5).  

 
Elevinflytande/Makt 
Utifrån svaren som vi har erhållit från deltagarna kan vi redogöra för att elevinflytande 

kan höja motivationen, där elevinflytande även kopplas till makt. Vi frågade bland annat 

om det fanns något elevinflytande i lektionsinnehållet, följande citat redogör: 

  
Ja det tycker jag, läraren känner ofta till de som är mer aktiva på fritiden också, då har det 

hänt att läraren vänder sig till oss. Det kan vara förslag på kommande på aktiviteter och 

så vidare eller någon specifik bollsport, och även om regler och liknande. Detta påverkar 

min motivation ännu mer för då känner man att man är delaktig på riktigt och att man kan 

bidra med något (P1) 

  

En deltagare nämner följande vad gäller inflytandet på lektionerna: 

  
Ja det kan jag till en viss del, genom att berätta för idrottsläraren vad jag vill testa på, lära 

mig, vilken idrott och vill utöva och så vidare. Detta påverkar min motivation mycket 

eftersom lärare visar att han lyssnar på mig och försöker utveckla och utforma lektionerna 

till viss del genom att ta till sig av vad jag har önskat. Lektionerna blir roligare och mer 

intressanta (P4). 

  

En av deltagarna menar att lärarens utformning av lektionen har en påverkan på 

motivationen, deltagaren redogör för det egna inflytandet på lektionerna och menar att 

det inte bara höjer enstaka elevers motivation utan även hela klassen. Kommande citat 

redogör för följande: 

  
Självklart får man en högre motivation när man märker att läraren bryr sig om vår åsikt 

och speciellt min egna när jag får min önskan igenom. På samma sätt som läraren visar 

respekt för mig och klassen vill ju vi automatiskt visa detsamma för honom och därav 

deltar man med ett leende på läpparna på undervisningen. Hade läraren däremot inte brytt 

sig om oss så hade ju inte jag heller brytt mig om hans lektioner på samma sätt, även om 

jag nu älskar idrott. Motivationen hade kanske drivits av betyget då istället för intresset 

(P7). 
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Analys 
 
Utifrån resultatet upplever vi att det finns likheter mellan deltagarnas svar och tidigare 

forskningen angående begreppet motivation och hur de ser på sin egen motivation till 

ämnet idrott och hälsa. Resultatet redogör för att motivation ses som en drivkraft där ett 

mänskligt agerande triggas igång. Deltagarnas svar överensstämmer att inre och yttre 

motivation är nödvändigt för att uppfylla ett visst mål vilket kan ses som att både inre 

och yttre är positiva faktorer. Genom att uppfylla ett visst mål krävs det kunskap inom 

området, lärande sker när det finns motivation, enligt Brooks (2005) är motivation en 

viktig faktor som påverkas av hur, när och vad vi lär oss. Tittar vi utifrån Deci & Ryan 

(2000), framställs yttre motivation som något negativt. Deltagarna i undersökningen 

redogör för betyget som en viktig faktor inom motivation, det är exempelvis en 

belöning som förser och håller igång den yttre motivationen. Fördelen men den yttre 

motivationen är att den kan ersättas av inre motivation som i sin tur kan innebära att 

eleverna känner ett inkluderande, och enligt Davidsson och Flato (2010) kan ett 

inkluderande medföra att elevens kunskap bli mer varaktig.  

 

Utifrån resultatet kan vi utläsa att motivation består utav ett flertal faktorer beroende på 

individen. Samtliga deltagare var eniga om att lärarens roll i att skapa motivation är 

viktigt för elevers motivation och lärande. Deltagarna anser att motivationen stiger om 

de finns en bra och kunnig lärare som skapar en stämning där eleverna känner sig trygga 

och sedda. Behovet av trygghet kan medföra att deltagarna accepterar aktiviteten i just 

det skedet, vilket gör att de hamnar i Figur 1 och trappsteget som går under namnet 

Identifierad (Deci & Ryan, 2000). Elever som är omotiverade kan uppleva 

misslyckande gång på gång, vilket leder till att trygghet blir en extra viktig faktor för 

dessa, samtidigt som det är viktigt att möjliggöra för eleverna att uppleva framgång 

(Jenner, 2004). Deltagarna menar ytterligare att motivationen individuellt men också i 

grupp ökar då läraren är duktigt på att skapa en inkluderande miljö. Lärarens ansvar när 

det kommer till lektionsinnehåll och variation medför även där ett ökat intresse, enligt 

deltagarna blir lektionerna därför inte tråkiga. Däremot när lärarens personliga intresse 

tar över i lektionsinnehållet medför detta nackdelar, där deltagarna i undersökningen 

anser att lektionerna blir tråkigare, därför är det viktigt som Åström (2013) påpekar att 

lärare använder sig utav styrdokument. Genom att anpassa lektionsinnehållet utifrån 

elevers personliga intressen istället, kan motivationen öka för ämnet idrott och hälsa 

(Carlgren & Marton, 2002). Deltagarna menar att aktiviteten blir värdefull i och med att 
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deras personliga intressen speglas i lektionsinnehållet, detta kan då även ses som 

integrerad motivation enligt Deci och Ryan (2000) eftersom deltagarna får ett visst 

inflytande på lektionsinnehållet. McClelland (1987) nämner inflytandet på lektionerna 

som ett utav behoven för att känna sig motiverad. Elevinflytande kan i sin tur kopplas 

till en sorts makt som är av betydelse för att deltagarna ska känna sig motiverade till 

ämnet idrott och hälsa.  

 

Majoriteten av deltagarna nämner den sociala faktorn i form av sitt umgänge och sin 

klass som en bidragande faktor till ökad motivation. De nämner bland annat att 

idrottsundervisningen inte blir lika intressant och glädjefylld utan dem. McClelland 

(1987) nämner bland annat samhörigheten som ett behov för att individer ska kunna 

känna sig motiverade, vilket vi kan se att deltagarna också upplever. Utifrån resultat kan 

vi utläsa att deltagarna kan beroende på situation känna ett behov av sina klasskamrater 

för att känna sig lika eller mer motiverade. I ämnet idrott och hälsa kan det vara så att 

vissa aktiviteter är beroende av flera deltagare för att fullfölja sitt syfte. Detta kan i sin 

tur påverka elevernas motivation negativt där deltagarna delvis redogjorde för denna 

aspekt. Genom att deltagarna ibland känner ett tvång till att delta på idrott och hälsan 

eftersom en aktivitet kan ställa krav på ett visst antal deltagare, så kan detta ses som 

introjekterad motivation (Deci & Ryan, 2000).  

 

Ytterligare redogör majoriteten av deltagarna för att motivationen är hög och att de inte 

finner några problem med att hålla motivationen på topp, detta upplever eleverna 

eftersom atmosfären i klassrummet är god. Samtliga deltagare säger däremot att de 

någon gång under sin skolgång upplevt att de har varit på det nedersta trappsteget i 

Figur 1 (Deci & Ryan, 2000). De har varit på det nedersta trappsteget på grund av olika 

faktorer. Några utav faktorerna kan vara att de inte upplevt att de fått tillräckligt med 

beröm, eller att deltagarna inte upplevt att de har ett uppsatt mål, vilket leder till att de 

inte haft något att sträva efter och enligt Deci och Ryan (2000) innebär det att 

motivationen då kan sänkas.  

 

Betyget förekommer som en bidragande faktor hos vissa av deltagarna, vilket kan ses 

som extern motivation (Deci & Ryan, 2000). Det som deltagarna samtidigt är överens 

om är att betyget inte är lika värdefullt som läraren eller den sociala biten för 

motivationen. Dessutom nämner flertal deltagare att feedback är en viktig faktor för att 
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skapa motivation. De nämner att både konstruktiv kritik och positiv feedback bidrar till 

att utveckla ett intresse för de olika områden som ämnet idrott och hälsa erbjuder. Giota 

(2002) menar ytterligare att feedback av läraren kan leda till en ökad inre motivation 

genom att eleverna själva får ta ansvar för uppgifter i skolan samt ta egna val. 

Deltagarna redogör för intresset som en viktig faktor till en ökad motivation samt en 

bidragande faktor till att bibehålla motivationen på topp.  Deltagarna menar att utan 

intresse för aktiviteten finner man ingen glädje till att utöva den, samtidigt menar 

deltagarna att det är viktigt eftersom den är avgörande för deltagandet på lektionerna. 

Deltagarna upplever elevinflytandet som den viktigaste faktorn där de känner makt, 

eftersom den inte enbart är betydande för deltagandet på lektionerna men också för 

motivationen. Elevinflytandet kan ses som inre motivation som är det högsta trappsteget 

i Hanssons (2010) utvecklingstrappa, eftersom eleven själv får möjlighet att välja 

aktivitet som personen anser är mest intressant.  
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Diskussion 
 

Under följande kapitel kommer vi att presentera vår diskussion kring vårt resultat och 

vår metod utifrån syfte, frågeställningar och tidigare forskning. Syftet med studien är att 

undersöka hur elever i gymnasiet upplever motivation i ämnet idrott och hälsa, samt 

vilka faktorer eleverna upplever som viktiga för att de ska känna sig motiverade. Det 

som också är syftet och problemet med uppsatsen är att belysa högmotiverade elevers 

faktorer till motivation, för att slutligen kunna få en inblick i vilka faktorer det är som 

kanske saknas hos omotiverade elever.  

 

Vi kommer att presentera detta enligt följande: Resultatdiskussion, Metoddiskussion. 

 

Resultatdiskussion 
 
Diskussion av frågeställning 1 
 

Deci och Ryans (2000) definition av motiverade individer är att de har en strävan efter 

att uppnå ett specifikt mål eller en strävan efter att göra något. Individer som inte har en 

ork att agera eller som inte har en strävan efter ett mål karaktäriseras som omotiverade. 

Det är viktigt med sådan här undersökning att lyckas förstå motiverade elevers 

upplevelser kring vad det är som gör att de är motiverade, så kan vi även se det från ett 

annat perspektiv och förstå de elever som har det svårt med motivation. Eleverna i 

undersökningen upplevde att det var viktigt med att ha uppsatta mål för att kunna känna 

en drivkraft. De upplever att om de inte har en drivkraft så känner de inte någon 

motivation, vilket leder till att de inte har någon ork eller ett intresse för att agera. Ser 

man det dock från andra sidan perspektivet kan det bli så att elever som inte är 

motiverade har det svårt med att sätta upp ett mål. I sin tur medför detta att eleverna inte 

vet hur det är att ha ett uppsatt mål. Detta innebär att de inte finner en drivkraft till att 

göra någonting och enligt Deci och Ryan (2000) är detta lika med att vara omotiverad. 

Jenner (2004) menar i sin tur att elever som är omotiverade också presterar sämre i 

skolan, vilket leder till att dessa elever kan uppleva misslyckande gång på gång. Det är 

viktigt att vi som lärare har förståelse för vad misslyckande innebär och genom att förstå 

någonting kan vi även arbeta för att motverka det och som i sin tur skapar en trygghet. 

Jenner (2004) påpekar misslyckandets sannolikhet där eleven kan välja att inte försöka 

sig på något mer, om risken bedöms som för stor att misslyckande sker igen. Jenner 
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(2004) menar ytterligare att detta fungerar som ett skydd för eleven mot misslyckanden 

och att tidigare erfarenheter spelar en stor roll. Där en stor del av elever ofta intalar sig 

själva att man klarar av det mesta, men samtidigt finns de elever som har svårt att tro på 

sin egen förmåga. Deltagarna i studien visar att det förekommer en del viktiga faktorer 

som påverkar deltagarnas motivation, och som samtidigt gör att eleverna ökar eller 

håller motivationen på topp. Deci och Ryan (2000) menar att skolans organisation och 

regler inte underlättar för elever att skapa inre motivation och på grund av detta måste 

det finnas mycket yttre motivation som i slutändan kan ersättas av inre motivation. 

 

Intervjupersonerna var eniga om betydelsen kring begreppet motivation, och vad det 

innebär för dem. Giota (2006) och Hein (2012) menar dock att begreppet motivation är 

svårtolkat och har olika betydelser för olika individer, vilket inte stämmer helt i det här 

fallet. Skulle vi dock se det från ett annat perspektiv, och ställa liknande frågor till 

elever som inte är motiverade så kanske vi skulle fått en annan betydelse och en annan 

upplevelse kring begreppet motivation. Enligt majoriteten av deltagarna i 

undersökningen upplever att motivation påverkas av ett antal nyckelbegrepp, bland 

annat finns det tre begrepp som återkommer. Dessa tre diskuterar även McClelland 

(1987) som viktiga ingredienser och benämner dem som behov för att uppnå 

motivation. Ett utav behoven innebär att en individ utför en aktivitet som leder till att 

personen utmärker sig. Deltagarna känner att det är viktigt med rätt inställning, och vi 

tolkar det som att det även är viktigt att känna att man har lyckats med exempelvis ett 

uppställt mål, vilket i sin tur kan leda till att elever utmärker sig. Försöker vi istället 

sätta oss in i omotiverade elevers sätt att se på saker och ting, så kan det handla om att 

dessa aspekter är minst lika viktiga, om inte mer. Det kan också vara så att det gäller för 

lärare att hjälpa dessa elever med att ställa upp ett mål och även ser till så att de får rätt 

inställning till ämnet idrott och hälsa. Därav är den föreliggande studien viktig eftersom 

det problematiserar högmotiverade elever syn på motivation, då Arnegård (2006) visar 

att högmotiverade elever tänker på ett likartat sätt. Den kunskapen som vi får utav detta, 

kan appliceras till att även hjälpa lågmotiverade elever att höja motivationen men även 

att bibehålla motivationen hos de högmotiverade. McClelland (1987) visar även ett 

annat viktigt verktyg för ökandet av motivationen, och det är behovet av makt, eller som 

vi har valt att kalla det inflytande. Deltagarna kände att elevinflytande var väldigt viktigt 

för att de skulle uppleva undervisningen som intressant och för att känna sig motiverade 

samt för att bibehålla motivationen på topp. Detta kan ses ur ett annat perspektiv där 
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omotiverade elever kan få en nytändning där man finner ett nytt intresse och på så sätt 

kan motivationen öka. McClelland (1987) visar även att samhörighet är viktigt och det 

är det tredje behovet för att känna sig motiverad. Samtliga elever i studien var överens 

om att klasskamraterna är viktiga för att de ska uppleva idrott och hälsan som ett 

motiverande och roligt ämne. Dessa tre behoven är av betydelse för motivationen hos 

deltagarna som framkommer av McClelland (1987) kan vi även finna i resultatet. 

Deltagarna känner ett behov av att bli sedda, ett behov av elevinflytande samt ett behov 

av sina klasskamrater vilket kan ställas mot McClelland (1987) behov av att utmärka 

sig, behovet av makt och behov av samhörighet. Dessa nyckelbegrepp eller så kallade 

behoven är viktiga för så väl högmotiverade som lågmotiverade elever.  

  

Arnegård (2006) talar om låg- och högmotiverade elever samt skillnaden och likheten i 

sättet de tänker på. Skillnaden bland dessa är att högmotiverade elever upplever full 

koncentration som leder till en känsla där allt flyter på mycket oftare än lågmotiverade. 

Föreliggande studies resultat visar att majoriteten av deltagarna upplever sig själva som 

högmotiverade, vilket innebär att dessa upplever ett större flyt i sitt lärande. När 

eleverna arbetar gruppvis tenderar de att hellre diskutera kring saker som inte berör 

ämnet. När det kommer till enskilda arbeten så har lågmotiverade elever 

koncentrationssvårigheter, vilket leder till att fokus läggs på andra saker än själva 

uppgiften (Arnegård, 2006). 

 
 
Diskussion av frågeställning 2 
 

Diskuterar vi utifrån Deci och Ryans (2000) teori Organismic Integration Theory, 

upplever deltagarna i studien att yttre motivation behövs för att slutligen kunna nå inre 

motivation. Övergången från att motivationen drivs av yttre faktorer till inre motivation 

kallas för internalisering. Lärarens roll visade sig vara en viktig faktor där deltagarna 

motiveras av välplanerade lektioner. Åström (2013) menar att aktiviteter där lärare 

känner sig bekväma i kan leda till bristande intresse hos eleverna som i sin tur kan leda 

till att motivationen sänks eftersom undervisningen i ämnet idrott och hälsa tenderar att 

bli upprepande på många sätt och vis. Deltagarna i undersökningen påpekar tydligt att 

variationen på lektionsinnehållet är en viktig faktor till motivation. Dessutom om 

eleverna upplever inflytande på lektionen så ökar intresset till att förstå en aktivitet och 

varför den är värdefull, med andra ord ökar motivationen till fysisk aktivitet. Denna 
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upplevelse av att en aktivitet är värdefull karakteriserar av Deci och Ryan (2000) som 

integrerad motivation. De elever som i sin tur inte upplever att en aktivitet är värdefull 

hamnar i ett lägre trappsteg där deras motivation drivs av fler yttre faktorer. Detta ökar 

även chansen för att de tidigare kan bli omotiverade, därför är det viktigt att lärare även 

inkluderar elever i undervisningsinnehållet (Chen et al. 2016). Elevinflytande är bland 

den viktigaste faktorn hos deltagarna i studien, vilket är förståeligt eftersom deras 

intressen kommer i uttryck då. Trots att majoriteten av deltagarna i studien är elever 

som är högmotiverad upplever de att behovet av att känna makt är viktigt för att deras 

motivation ska vara på topp. Chan et al. (2016) och Davidsson och Flato (2010) visar på 

att elever som känner ett inkluderande i lektionsinnehållet drivs mer av inre motivation 

än de som inte gör det. Detta visar i sin tur hur viktigt det då är för elever som inte är så 

motiverade i grund och botten till ämnet idrott och hälsa, och hur viktigt det är för dem 

att få känna makt och ett inflytande på lektionsinnehållet. Chan et al. (2016) fortsätter 

och menar på att de elever som inte får vara med och bestämma drivs mer av faktorer 

som speglar den yttre motivationen där även risk finns för att de blir omotiverade i 

högre grad. 

 

Resultatet i studien återkommer till vikten av läraren och lärarens sätt att undervisa på. 

Den visar även att lärarnas sätt att ge feedback och konstruktiv kritik till eleverna är av 

stor betydelse för att skapa och öka motivation. Ytterligare menar deltagarna att det är 

viktigt att deras prestationer syns. Med andra ord att det inte någon roll om det är positiv 

feedback eller konstruktiv kritik så länge något av det framkommer. Deltagarna i 

studien menar att beroende på situation kan olika typer av feedback hjälpa att öka eller 

bibehålla motivation. Utifrån vår tolkning av deltagarnas svar så kan feedback i form av 

beröm som träffar fel få negativa konsekvenser hos elever. Positiv beröm har en stor 

betydelse i ämnet idrott och hälsa där Lundgren och Lökholm (2006) menar att det är 

viktigt att berömmet förekommer på rätt sätt vid rätt tillfälle. Detta förekommer även i 

tidigare forskningen av Dysthe (2003), Giota (2002), Haakma, Janssen och Minnaert 

(2016) och Kokkonen et al. (2013) som menar att motivationen kan sänkas om eleverna 

inte erhåller feedback eller om de inte upplever ett stöd från läraren. Det som vi kan se  

är ytterst viktigt att elever som både är högmotiverade och lågmotiverade får någon 

form av feedback för att antingen bibehålla motivationen så som den är eller för att 

uppleva att motivationen ökar. Deci och Ryan (2000) visar ytterligare att feedback har 

en stor betydelse för elevers inre motivation och fortsatta engagemang på lektionerna, 
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dessutom menar Baric, Vlasic och Erpic (2014), Van den Berghe et al. (2014) samt 

Sulz, Temple och Gibbons (2016) att det är viktigt att elever strävar efter att utföra 

uppgifter med stort engagemang, eftersom det påverkar deras utbildningsprocess.  

 

Ytterligare spelar fler faktorer in där lärarens betydelse är viktig, utöver feedback 

handlar det även om att skapa en god miljö i undervisningen.  Chan et al. (2016) och 

Davidsson och Flato (2010) menar att det är viktigt att ha en motiverande 

inlärningsmiljö för att underlätta elevernas inlärning och engagemang. Idrottslärare har 

en viktig roll i att skapa utbildningsmiljöer som stödjer elevers behov som i sin tur ökar 

deras motivation. En god miljö skapas enligt Dysthe (2003) genom kommunikation 

mellan lärare och elev, där respekt, empati och förståelse är viktiga faktorer. Resultatet i 

den föreliggande studien visar att en ömsesidig respekt bidrar till att motivationen ökar, 

samt ett ökat deltagande på lektionerna. Ett ökat deltagande är väldigt viktigt för att 

kunna öka motivationen, och då gäller det både de högmotiverade eleverna i studien, 

men även de elever som inte är så motiverade. Det kan vara svårt att motivera någon 

som inte är på undervisningen. Det kan även ses som att eleverna deltar på lektioner i 

utbyte mot lärarens respekt, och genom detta kan vi ta hjälp av det som Deci och Ryan 

(2000) kallar för identifierad motivation i OIT, för att kunna förstå hur det befinner sig 

på Hanssons (2010) utvecklingstrappa.  

 

Baric, Vlasic och Erpic (2014) menar att det viktigaste i varje utbildningsprocess är att 

öka elevers motivation. Genom att konstruera lektioner där elever får möjlighet att 

synas skapas intresse till att delta på lektionen, som i sin tur kan leda till att eleverna 

finner ett intresse för själva aktiviteten. Carlgren och Marton (2002) menar att det är 

viktigt att lärare konstruerar aktiviteter utifrån elevernas egna intressen, eftersom 

Davidsson och Flato (2010) menar att elevernas kunskap bli mer varaktig om en 

aktivitet utförs av ett eget intresse. Christophersen (2015) menar ytterligare att den inre 

motivationen påverkas när eleven upplever en aktivitet som relevant för sin utveckling,  

detta bidrar till att elevens intresse och kompetens blir bekräftad samtidigt som eleverna 

blir engagerade i aktiviteterna som förekommer i ämnet idrott och hälsa. Detta stärks av 

resultatet i studien som visar att intresset är en av de viktigare faktorer som syftar till att 

hålla motivationen på topp. Resultatet visar att samtliga deltagare är överens om att 

intresset är en nyckelfaktor till att elevernas drivkraft styrs av inre motivation. 
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Dessutom är de även överens om att yttre motivationsfaktorer behövs för att nå ett 

intresse för en aktivitet, vilket kan leda till inre motivation.  

 

Brooks (2005) menar att eleverna i hennes undersökning hade positiva känslor och 

passion men att dessa minskade för varje år som undersökningen gjordes. Det som 

föreliggande studies resultat visar överensstämmer inte med detta, utan deltagarna visar 

att de fortfarande har väldigt positiva känslor för ämnet idrott och hälsa. Där en utav 

deltagarna just nämner passionen tillsammans med intresset som den viktigaste faktorn. 

Utifrån den föreliggande studiens resultat kan vi konstatera detta eftersom deltagarna 

går på alltifrån första till sista året på gymnasiet, men deras svar skiljer sig inte så värst 

mycket åt, utan majoriteten av deltagarna känner positiva känslor för ämnet. Det som 

dock inte kan konstateras är att personerna som går sista året på gymnasiet kände 

likadant som de gjorde under första året, eller att personerna som går första året på 

gymnasiet kommer känna likadant om några år. För att få en djupare förståelse kring 

detta ämne kan ett större urval behövas, samt att undersökningen följer samma deltagare 

under en längre tidsperiod. Detta var dock inte heller syftet med studien, utan syftet var 

att ta reda på hur åtta elever upplever motivation till ämnet idrott och hälsa samt vilka 

faktorer upplevs som viktiga för deras motivation i dagsläget. Det som också var syftet 

och problemet med uppsatsen var att belysa högmotiverade elevers faktorer till 

motivation, för att slutligen kunna få en inblick i vilka faktorer det är som kan saknas 

för de elever som inte är motiverade.  

 

Metoddiskussion  
I den föreliggande undersökningen finner vi både styrkor och svagheter, metoden som 

vi har valt att gå tillväga med är en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 

Aktuella informanter till undersökningen var elever som gick på gymnasiet, där vi med 

hjälp av läraren på skolan valde ut elever ur ett bekvämlighetsurval som var mest 

lämpade för undersökningen. De var mest lämpande eftersom lärarna ansåg att de var 

mest motiverade och kunde ge oss tydliga och bra svar. Valet av deltagare grundades på 

den goda kontakten vi hade med lärarna som arbetar i orterna vi kommer ifrån. Bryman 

(2011) menar att ett icke-sannolikhetsurval inte sker slumpmässigt, vilket innebär att 

vissa individer i samhället har en större chans att bli valda än andra. Detta innebär enligt 

Bryman (2011) att det är omöjligt att generalisera till resterande populationen, vilket 

inte heller var vårt syfte. Enkäter och en kvantitativ metod kunde ha valts för att få ett 
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större urval då även generaliserbarheten och trovärdigheten för studien hade ökat. Syftet 

var dock att undersöka upplevelsen och tankarna kring motivation och inte hur många 

det var som tyckte och tänkte kring det, vilket gjorde att en kvalitativ metod valdes. 

Intervjuerna utfördes på informanternas skola för att kunna samla in data och dessa 

möjliggjordes tack vare deltagarna. Det positiva för undersökningen var att syfte och 

frågeställningar blev besvarade samt att samtliga tillfrågade ville delta i 

undersökningen, antalet hamnade på åtta elever. Bryman (2011) redogör för den externa 

reliabiliteten som berör sannolikheten och hur stor den är för att en studie kan upprepas. 

En intervjuguide som finns tillgänglig möjliggör upprepandet av att utforma en studie, 

däremot blir det svårt att veta om resultat kommer att bli detsamma.  I den föreliggande 

studien användes Deci och Ryans (2000) Organismic integration Theory vilket kan 

bidra till att den interna reliabiliteten ökar (Bryman, 2011). 

 

 

Avslutande diskussion 
 

Avslutningsvis kan vi redogöra för att elevers lärande är beroende på motivationen som 

utifrån olika faktorer kan öka eller sänkas. Syftet med studien var att undersöka hur 

motiverade elever upplever motivation i ämnet idrott och hälsa. Det som framkommit i 

vår studie visar att faktorer som elevinflytande, intresse samt relationen mellan lärare 

och elev har större påverkan än själva betyget som motivationsfaktor. Den föreliggande 

studien påvisar ytterligare att feedback är en viktig faktor som är betydande för elever, 

eftersom det skapar motivation att lyckas och bli bättre i ämnet idrott och hälsa. Den 

vanligaste anledningen till att elever känner sig motiverade i ämnet idrott och hälsa är 

för att det är ett intressant ämne som erbjuder rörelse. Samtliga deltagare i studien har 

påpekat att man i ämnet idrott och hälsa kan slappna av och vila från de resterande 

ämnena som innebär mycket stillasittande. Studiens resultat tillsammans med den 

tidigare forskningen visar att läraren spelar en stor roll när det kommer till elevers 

motivation.  

 

Som en framtida studie hade det varit intressant att kvantitativt undersöka elevers 

motivation i ämnet idrott och hälsa på samtliga gymnasieskolor i en kommun. Eftersom 

vi i denna studie har intervjuat elever som är väldigt positiva och motiverade till ämnet 
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idrott och hälsa så hade det varit intressant att undersöka de elever som inte är 

motiverade till ämnet idrott och hälsa. 
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Förfrågan att delta i en studie om elevers motivation i ämnet idrott och hälsa på 
gymnasiet.  
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Vi är två studenter som heter Benjamin Sacic och Branko Djakovic. Vi går 

lärarprogrammets sista år på Linnéuniversitet i Växjö.  

Du tillfrågas här med att delta i examensarbete och det är en studie som handlar om 

elevers motivation till ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. Syftet med studien är att 

undersöka vilka faktorer som kan spela roll för elevers motivation, samt hur elever ser 

på motivation kopplat till ämnet idrott och hälsa.  Det är en intervjustudie och tanken är 

att åtta elever kommer att delta i undersökningen. Intervjuerna kommer att spelas in 

med hjälp av en mobiltelefon och anteckningar kommer att föras under tiden för att 

kunna sammanställa era svar så korrekt som möjligt. Intervjuerna kommer att ta ca 30 

minuter i en ostörd miljö. Ni har blivit ombedda att delta i studien eftersom ni tillhör en 

skola som vi har god kontakt med. Deltagarna är självklart anonyma och informationen 

kommer enbart att användas till denna undersökning, informationen som vi erhåller från 

just dig kommer att förstöras när examinationsarbetet är godkänt. Deltagande är helt 

frivilligt och skulle ni önska att avbryta deltagandet är det helt okej. Ni kan få tillgång 

till studien när den är klar, om så önskas och ni kan även höra av er till oss när ni vill.  

 

9/11-16 

Med vänliga hälsningar      

Benjamin Sacic    Branko Djakovic 

076 566 07 25   070 789 14 85 

bs222dk@student.lnu.se   bd222ax@student.lnu.se  

 

Handledare:  

Anna Hafsteinsson Östenberg  

anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 

mailto:bs222dk@student.lnu.se
mailto:bd222ax@student.lnu.se
mailto:anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se


  
 

 41 

Bilaga 2  
 
Intervjuguide 
 
Öppen Fråga 

·    Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? 
-Vad är bra respektive dåligt? 
·    Vad innebär begreppet motivation för dig? 
 

  
Bakgrund 

·    Hur gammal är du? 
·    Vilket program går du på? 
·    Utövar du någon fysisk aktivitet på fritiden? 
- Sådana fall vilken? 
- På vilket sätt? 

  
Faktors frågor 

·    Vilka faktorer påverkar dig för att känna dig motiverad i idrottsundervisningen? 
·    Om du fick välja enbart en faktor som har störst påverkan på din motivation, vilken 

skulle det i sådana fall vara? 
·    Tycker du att du kan påverka innehållet i undervisningen? 
- På vilket sätt? 
- Hur påverkar detta din motivation? 
·    Hur ser du på vikten av resultat inom ämnet idrott och hälsa? 
- Betyg 
- Prestationer 
·    Vet du vad som krävs av dig i ämnet idrott och hälsa? 
- Hur tycker du att kunskapsnivån som krävs ligger i förhållande till din egen? 
·    Får du feedback utav din lärare? 
- Vilken typ av feedback är det? (positiv/negativ) 
- Hur anser du att detta påverkar din motivation? 

 
 

Idrott och hälsa frågor 
·    Tycker du att ämnet idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan? 
- Varför? 
- Varför inte? 
·    Hur ser du på din egen motivation till idrottsundervisningen? 
-Hur gör du för att hålla motivationen på topp? 
- Har du någon gång upplevt att du gått från omotiverad till motiverad? 
·    Vad anser du är det roligaste i ämnet idrott och hälsa? 
- Hur kommer det sig? 
·    Tycker du att motivationen skiljer sig mellan dig och dina klasskamrater? 
- Vad tror du är skillnaden? 
- Hur påverkar det dina prestationer i ämnet? 
·    Finns det någon skillnad i motivation för dig i jämförelse med andra skolämnen? 
- Sådana fall vilken skillnad? 
·    Finns det något specifikt du alltid velat prova på i idrottsundervisningen, men ännu inte 

fått chansen att göra det? 
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Avslut 
·    Har du några nya tankar kring motivation efter denna intervju? 
·    Känner du att det är någonting som vi har missat och som du skulle vilja 

lägga till? 
  
  
Då tackar vi för oss! 
Stort tack till er som ville ställa upp! 
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