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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever blir motiverade av i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

Frågeställningar 
Hur upplever elever att följande faktorer påverkar deras motivation: 

• Prestation 

• Betyg 

• Feedback 

• Samspel 

• Lärare 

Metod 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där det deltog sex stycken gymnasielever som är mellan 

18-19 år. En intervjuguide utifrån Self determination theory användes för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Deltagarna i studien valdes ut efter ett bekvämlighetsurval och 

kommer från två olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet.   

 

Resultat 

Deltagarna i den här studien ansåg att feedback var viktigt att få av sin lärare eftersom de då 

kände sig sedda och därmed mer motiverade. Även samspelet med både lärare och elever 

ansågs vara viktigt för att främja motivationen. Betyg ansågs vara en viktig faktor för att 

motivera de till att delta och vilja få bra betyg. Prestation ansågs inte främja deltagarnas 

motivation och de flesta önskade mindre prestationsinriktad undervisning. De flesta elever var 

eniga om att lärare har en stor påverkan på deras motivation.  

 

Slutsats 

De slutsatser som studien har kommit fram till är att de följande faktorerna: prestation, betyg, 

feedback, samspel och lärare påverkar elevernas motivation till idrott och hälsa. Dessa 

faktorer har en påverkan på elevernas inre- och yttre motivation. Vår slutsats är att de olika 

faktorerna har en påverkan på elevers motivation och att alla dessa har en viktig roll i hur 

elever kommer att uppleva idrott och hälsa.  



 

 

Abstract 
 

Purpose 

The purpose of this study is to investigate how high school students will be motivated of in 

physical education. The questions for this study look at how students experience that 

following factors affect their motivation: 

 

• Performance 

• Grades 

• Feedback 

• Interaction 

• Teacher 

 

Method 

In this qualitative interview study, six students participated in the age of 18-19. An interview 

guide based on Self determination theory was used to answer the questions of the study. The 

participants were randomly selected from a convenience sample and come from two different 

high schools in the Stockholm area.  

 

Result 

The participants in this study considered that feedback was important to get from their 

teachers because they felt seen and thus more motivated. The interaction of both teachers and 

students were considered to be important for promoting motivation. Grades were considered 

an important factor in motivating them to participate and want to get good grades. Most of the 

students did not see performance as something that motivated them. Most students agreed that 

teachers have a big impact on their motivation. 

 

Conclusion 

The conclusion of this study have concluded that the following factors: performance, grades, 

feedback, interaction and teacher affect students' motivation to physical education. These 

factors have an impact on students' internal and external motivation. Our conclusion is that 

the various factors have an impact on students' motivation and all of these have an important 

role in how students will experience physical education.  
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1 Inledning 

Fysisk aktivitet har under alla tider varit en del av människans vardag och är en 

grundläggande förutsättning för människans hälsa och välbefinnande. Samhällsutvecklingen 

har bidragit till att människan har blivit alltmer bekväm, olika faktorer har lett till att den 

fysiska aktiviteten hos allmänheten har minskat i takt med att teknologin har ökat och 

maskinerna har tagit över arbetet. Datorer bidrar även till ett mer stillasittande arbete och 

motorfordon underlättar transporterna. (Elinder & Faskunger 2006, s. 8).   

Eftersom människan inte rör på sig naturligt i samma utsträckning som förr, har den fysiska 

aktiviteten minskat. Detta har lett till att vissa sjukdomar har ökat såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och benskörhet, även risken för fetma har visat sig 

öka (WHO 2010, s. 10). Sjukdomar som är relaterade till minskad fysisk aktivitet har visat sig 

sjunka ner i åldrarna (Riksidrottsförbundet 2009, s. 3). 

Barn och ungdomar bör vara aktiva minst 30-60 minuter varje dag, enligt den 

rekommendation som finns framtagen av Riksidrottsförbundet (2009, s. 10). Fysisk aktivitet 

har visat sig ge ett ökat välbefinnande, ett stärkt självförtroende, bättre 

koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka och bättre kondition. 

Eftersom elever tillbringar en stor del av sin tid i skolan, är det viktigt att skolan tänker 

långsiktigt och bygger en bra grund i ämnet idrott och hälsa. (Ntoumanis 2001, s. 225). 

Skolan bör sträva efter att elever rör på sig mer och erbjuda alla elever fysisk aktivitet för att 

minska risken för välfärdssjukdomar. Skolan bör även ge elever möjlighet att utveckla 

färdigheter, förmågor, kunskaper och vanor, som kan påverka deras hälsa positivt 

(Riksidrottsförbundet 2009, s. 8). Även Skolverket (2011) understryker detta: 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor 

betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper 

om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället (ibid. s. 51). 
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Med tanke på den utmaning skolan har att tänka ur ett långsiktigt perspektiv, bör skolan sträva 

efter att elever upplever meningsfullhet i idrott och hälsa. Det finns många elever som inte är 

fysiskt aktiva på sin fritid, utan bara har möjlighet att få röra på sig i skolan under idrott och 

hälsa. Elever som däremot har ett positivt intresse för idrott utanför skolan tenderar att ha en 

bättre relation till ämnet. (Sandahl 2004, s. 68). Om elever inte har ett naturligt intresse för 

fysisk aktivitet, det vill säga, inte blivit uppmuntrade att vara fysiskt aktiva av föräldrar, 

kamrater eller andra, är det skolans uppgift att uppmuntra dem. Det finns därför all anledning 

att närmare granska ämnet idrott och hälsa ur elevers perspektiv. (Redelius 2004, s. 42).  

Ambitionen är att denna studie ger oss som blivande lärare samt andra lärare ökad kunskap 

om motivation och förståelse för vad elever blir motiverade av i idrott och hälsa (Redelius 

2004, s. 42).  

 

1.1 Bakgrund 

I denna del kommer ämnet idrott och hälsa med avseende på motivation att presenteras för att 

ge en inblick i ämnets innehåll och visa på några av de faktorer som kan påverka elevers 

motivation. 

1.1.1 Ämnet idrott och hälsa  

Idrott och hälsa har varit föränderlig från 1962 då läroplanen benämnts ”gymnastik”, till 1994 

års läroplan nämnts ”idrott och hälsa” (Eriksson et al. 2003, s. 5). När det ändrades till ”idrott 

och hälsa” har ämnets centrala innehåll varit att utveckla kunskap om hälsa och friskvård 

utifrån ett individ- och samhällsperspektiv (ibid.). Ämnet idrott och hälsa har över tid haft sin 

tyngdpunkt i att förmedla rörelsekunskap och även kunskap om hälsa och kroppens funktion 

(Meckbach 2004, s. 81). I gymnasieskolans nuvarande ämnesplan för idrott och hälsa, Lgr11, 

finns en betoning i ämnets syfte på att förmedla kunskaper om hur den egna kroppen fungerar 

i aktiviteter och om livsstilens betydelse (Skolverket 2011). Idrott och hälsa handlar inte bara 

om att elever ska vara fysiskt aktiva under lektionstid, utan ska också bidra till att de 

utvecklar kunskaper som skapar bästa möjliga förutsättningar för ett hälsosamt och friskt liv.  
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Idrott och hälsa på gymnasiet syftar till att elever ska utveckla kroppsliga förmågor och även 

förmågor som att planera, genomföra och värdera olika fysiska aktiviteter som allsidigt 

främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen i idrott och hälsa ska även hjälpa elever att 

få ett intresse att använda olika fysiska aktiviteter. Undervisningen ska utformas så att alla 

elever kan och vill delta utifrån deras egna förutsättningar. Elever ska även få hjälp med att 

kunna utföra de fysiska aktiviteterna i olika sammanhang. Slutligen ska undervisningen 

behandla frågor som etik och moral. (Skolverket 2011).  

Idrott och hälsa är ett praktiskt ämne som bygger på att elever ska röra sig, vara aktiva i 

rörelsen och känna glädje vid fysisk aktivitet. Hur elever upplever och relaterar till idrott och 

hälsa kan vara avgörande för deras upplevelse och motivation (Hultgren 2008, s. 41). 

 

1.2 Definition av motivation 

Motivation är ett begrepp som oftast används i dagligt tal och som definieras som en strävan 

hos människor att leva ett meningsfullt liv (Revstedt 1995, s. 39). En människa som känner 

kraft eller inspiration karaktäriseras som motiverad (Deci & Ryan 2000, s. 55). Det finns tre 

olika faktorer som samverkar i motivation. Dessa faktorer är inre och yttre motivation samt 

amotivation. I denna studie behandlas enbart inre och yttre motivation. Inre motivation är en 

inre drivkraft som innebär att något sätter igång beteendet. Yttre motivation innebär att det 

finns en strävan eller mål hos människan, det vill säga att motivationen kommer utifrån något 

annat. (ibid.).  

Drivkraften som finns hos människan blir relevant först när den sätts i relation till en andra 

faktor, nämligen ett mål i form av inre och yttre mål. Den tredje faktorn är påverkan som har 

en funktion mellan drivkraften och målet och är beroende av människans självförtroende och 

huruvida målen uppnås eller inte. De individuella faktorerna (värderingar och personlighet) 

respektive sociala faktorer (relationer, roller och förväntningar från omgivningen) har också 

en inverkan på människans motivation. (Jenner 2004, s. 37-41).  

I ämnet idrott och hälsa kan en yttre motivationsfaktor exempelvis vara att elever deltar på 

lektionen på grund av att de vill ha ett godkänt betyg, medan den inre motivationen handlar 

om att elever deltar för att de själva tycker att ämnet är både roligt och givande (Deci & Ryan 
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2000, s. 55). Det som är grundläggande för att skapa motivation är hur nyfikna och 

intresserade elever kommer att vara, detta uppnås genom att möta elever där de befinner sig 

(Deci & Ryan 2004, s. 18). Genom att anpassa lektionsinnehållet till elevers kunskapsnivå 

finns möjlighet att koppla undervisningen till elevers intressen, behov och erfarenheter. 

I studien kommer motivation delas upp utifrån inre- och yttre faktorer: 

Inre motivation kan påverkas av prestation, som i sin tur leder till vad elever har för 

självförtroende och självkänsla. De inre faktorerna är ett av de mest centrala motiven för att 

elever ska vara motiverade och ha lust till fysisk aktivitet. Det är grundläggande att känna en 

lust till den fysiska aktiviteten eftersom det hjälper elever att prestera bättre vilket möjliggör 

att elever bättre kan erhålla kunskaper i ämnet (Larsson & Meckbach 2007, s. 58). Glädje och 

lust kan kopplas till den inre drivkraften eftersom utförandet sker självmant för nöjets skull 

och målet är att uppnå något tillfredställande. Elever som upplever tillfredställelse i aktiviteter 

kommer sannolikt att fortsätta längre med aktiviteten, anstränga sig mer och se utövandet som 

mer positivt. Detta medför att känslan att må fysiskt bra ökar vilket i sin tur främjar både 

koncentrationen och inlärningsförmågan i skolundervisning (ibid.). Att känna glädje och lust 

kan kopplas till det mål idrott och hälsa har i skolan, vilket är att gynna rörelseglädje, ge 

elever kunskaper hur de kan se på hälsa samt ge de en positiv syn på sin kropp och på ämnet 

(Skolverket 2011). Vidare spelar positiva upplevelser i ämnet en stor roll i hur fysiskt aktiva 

elever blir i framtiden (ibid.). 

Yttre motivation kan påverkas av betyg, feedback, samspel och lärares påverkan. Yttre 

faktorer sker i någon form av belöning. I idrott och hälsa kan en elev motiveras av att delta i 

undervisningen för att få ett bra betyg. Elever kan delta på idrottsundervisning för att de 

finner det meningsfullt ur ett framtidsperspektiv men finner ingen glädje eller intresse för 

aktiviteten egentligen. De deltar på idrottsundervisningen för att de helt enkelt måste. Yttre 

motivation kan styras av beteendet men innebär inte att elever självmant blir motiverade 

(autonomi), enligt self determination theory kan autonomin variera i hur självstyrd 

motivationen är. 
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1.3 Faktorer som kan påverka motivationen 

1.3.1 Lärare 

I skolan är det viktigt att lärare motiverar elever till att vilja delta i ämnet idrott och hälsa. 

Lärare bör därför lägga vikt vid att bemöta elever på ett öppet sätt, vara engagerade samt ha 

en positiv syn på sina elever. Lärare bör även ge elever möjligheter att prova på olika 

aktiviteter, att påverka lektionens innehåll vilket därmed skapar en känsla av samhörighet. 

Genom att arbeta på detta sätt skapas möjligheter för lärare att motivera elever och kunna 

bedöma hur de lär sig, vidare ger det även en möjlighet för elever att kunna ta till sig kunskap 

lättare (Jenner 2004, s. 44).  

Det är vanligt att undervisningen i skolan anpassas efter de mer ”dominanta” eleverna i 

klassen det vill säga de elever som har en hög kompetensnivå i idrott. Det är då vanligt att de 

elever som inte är ”dominanta” kan uppleva en känsla av misslyckande (Larsson & Meckbach 

2007, s. 55). Det är därför viktigt att lärare strävar efter att anpassa idrottsundervisningen till 

alla elever oavsett kompetensnivå (Larsson & Meckbach 2007, s. 56). Det är också viktigt för 

lärare att ha meningsfulla uppgifter till elever för att de i sin tur ska kunna utvecklas i sin egen 

takt.  

Lärare kan exempelvis använda sig av feedback för att motivera elever, att ge elever beröm 

och uppmuntran (Hassmén et al. 2003, s. 179). Feedback som ges ska vara personlig och rikta 

sig mot elevers svagheter och styrkor och kan vara motivationshöjande, positiva effekter som 

ändrat beteende till ämnet, förbättrad prestation och ökat självförtroende. Elever som upplever 

positiva känslor i fysiska aktiviteter upplever oftast ämnet meningsfullt (Hassmén et al. 2003, 

s. 170). 

Larsson och Meckbach (2007, s. 57) betonar att lärare ska försöka nivåanpassa lektioner och 

ge dem olika alternativ för att få eleverna att känna en känsla av lyckande och att de klarar av 

att utföra fysiska aktiviteter. Lärare ska även noggrant tänka över vilka förväntningar och krav 

som ska ställas på elever för att ge dem en möjlighet att känna en spänning i att lära sig 

någonting nytt utifrån exempelvis pedagogiska nycklar. Det är även viktigt att få elever att 

förstå vad som förväntas av dem i undervisningen (ibid.). Utöver feedback bör lärare vara 

tydliggöra i hur elever ligger till kunskapsmässigt i förhållande till kunskapskraven. 
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Vägledning i kunskapsutvecklingen spelar även en central roll och gynnar elevers motivation 

(ibid.). 

Sun och Chen (2010, s. 367) poängterar att lärare har en relativt stor frihet att utforma idrott 

och hälsa undervisningen och ska kunna skapa en miljö för elever att vilja prestera. Det är 

viktigt att lärare hittar en balansgång mellan krav, betyg, regler och kursplan för att kunna 

skapa en glädje hos elever att vilja prestera i idrott och hälsa (Annerstedt 2007, s. 140).  

 

1.3.2 Relationer 

I idrott och hälsa har samspelet mellan elever en stor betydelse för hur motivationen till ämnet 

kommer att vara. Elever som har goda relationer med varandra har lättare att motiveras av 

andra vilket i sin tur kan leda till att de upplever ämnet mer positivt (Kernell 2002, s. 172). 

Samspelet med andra blir även enklare om elever känner en tillhörighet till gruppen. I en 

grupp är det viktigt att det finns en trygghet och gemenskap. Elever som arbetar tillsammans i 

grupper ges möjlighet att synas och samverka i det sociala samspelet (Green 1995, s. 263). 

Vidare hjälper ett samarbete med andra till att få möjlighet att bilda eller ta till sig nya 

kunskaper, vilket kan påverka hur motiverade elever är i idrott och hälsa (Alderman 2008, s. 

23).  

 

Elevers samspel med lärare kan också påverka elevers motivation till idrott och hälsa, en god 

relation kan i sin tur leda till att elever tycker att det blir roligare att delta (Annerstedt 2007, s. 

177). Det är viktigt att det finns en relation byggd på ömsesidighet mellan lärare och elever 

för att det sociala samspelet ska vara gynnande för elevers lärande. En god social miljö 

grundad på samarbete underlättar även elevers sociala samspel med varandra (Sun & Chen 

2010, s. 380).  

 

Det sociala samspelet med andra i idrott och hälsa kan påverkas av om elever är aktiva i 

någon idrottsförening på sin fritid. Dessa elever har oftast en högre kompetens för den idrott 

de möter i idrottsundervisningen och kan vara en avgörande faktor för elevers intresse (ibid.). 

Oftast tenderar dessa elever att ha en positiv inställning till ämnet vilket möjligtvis kan grunda 

sig i att de känner sig ”hemma” och upplever sig duktiga i ämnet. Dessa elever kan upplevas 
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som mer motiverade, de tenderar att vara naturligt intresserade, aktiva och presterar bättre. 

(Ekberg & Erbeth 2000, s. 13). 

 
1.3.3 Prestationer  

I ämnet idrott och hälsa är det vanligt förekommande att vinna eller förlora i form av tävling. 

Tävlingsmomentet upplevs inte alltid positivt av elever och vissa kan uppleva att de är sämre 

än andra vilket i sin tur kan leda till att de får ett sämre självförtroende i idrott och hälsa. När 

elever däremot upplever att de når upp till den kompetensnivå som krävs ökar deras 

självförtroende vilket ger dem en inre tillfredställelse (Löfström 2005, s. 58). Självförtroende 

och motivation går hand i hand, motiverade elever har större möjligheter att utveckla sitt eget 

lärande och därmed ökar motivationen (Löfström 2005, s. 61).  

Något annat som kan påverka motivationen är upplevelsen av en hög självkänsla i idrott och 

hälsa. Elever som exempelvis är missnöjda med sin kropp upplever idrott överlag som något 

negativt och uppfattar ofta att de inte är duktiga (Hultgren 2008, s. 40). Därmed är det viktigt 

att elever känner att de är tillräckligt duktiga i förhållande till andra elever för att behålla sin 

självkänsla. Självkänslan har även en stor betydelse för hur skickliga elever känner sig i 

idrottsundervisningen. (Hultgren 2008, s. 41). Elevers självkänsla påverkas också av feedback 

där positiv feedback kan leda till att elever vågar ta för sig mer. Detta ökar deras motivation 

till att vilja delta och upplevelsen av sin individuella prestation höjs (Davidsson & Flato 2010, 

s. 20). Elever som är trygga i sig själva vågar också ta för sig mer och har lättare att utföra 

idrottsundervisningen fullt ut. När det kommer till deltagande på idrottsundervisningen så 

spelar elevers vilja en stor roll. Elever som känner att idrott och hälsa är roligt och 

meningsfullt upplever oftast att ämnet ger dem något. Detta kan påverka elevers självkänsla 

för hur motiverade de är. (Davidsson & Flato 2010, s. 23).  
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1.4 Tidigare forskning 

Den senaste tiden har vikten av fysisk aktivitet varit väldigt omtalad i både media och studier, 

svenska forskare slår fast om att idrottsundervisning i skolåren ökar lärandet, koncentrationen 

och är stressreducerande (Käll et al. 2014, s. 479). Engström (1999) fastslår även i sin 

forskning att det finns ett tydligt samband mellan att ha ett idrottsintresse i ungdomsåren och 

att utföra motionsutövning vid fyrtio års ålder och får medhåll av Isberg (2009) att idrott och 

hälsa spelar en viktig roll i ungdomsåren för att bli fysisk aktiv på längre sikt men även att 

ämnet har ett stort ansvar i att förbättra hälsan i samhället kortsiktigt (Ntoumanis 2001). 

Ämnet idrott och hälsa spelar en viktig roll för att stimulera elever som inte haft möjligheten 

att utöva fysisk aktivitet under sina tidigare år (Redelius 2004). Isberg (2009) säger vidare 

tillsammans med Redelius (2004) att ämnet idrott och hälsa kan vara den enda möjligheten för 

elever att få utföra fysisk aktivitet. Detta visar i sin tur hur viktigt det är för elever att bli 

motiverade i idrott och hälsa för att förstå syftet med att ägna sig åt fysisk aktivitet. 

Mer skolidrott på schemat ger förbättrade skolresultat vilket utgör en viktig del i att få elever 

att vilja röra på sig och för att få elever att vilja röra på sig mer så utgör även motivation en 

viktig del (Käll et al. 2014). Motivation i form av en idrottspsykologisk teori (Self 

determination theory) har visat sig förbättra elevers tillfredställelse samt visat positiva 

förbättringar i lärares undervisning (Ntoumanis 2010). Jenner (2004) menar även att 

motivationsforskningens huvuduppgift handlar om att förstå vad det är som får människor att 

lära sig och att vidareutvecklas. Vidare poängterar Ntoumanis (2010) att lärare i idrott och 

hälsa måste ändra sin undervisning och våga lägga tyngd på individuella mål att uppnå hos 

elever. Individualisering av ämnet gör att självbestämmandet och engagemanget ökar hos 

elever (ibid.). 

Huvudsakligen uttrycker Ntoumanis (2001) att det är viktigt att förstå hur bland annat 

motivation kan influera elever att se skolämnet idrott och hälsa som glädjande och värdefullt, 

istället för tråkigt och värdelöst. Ntumanis (2001) får även medhåll av Redelius (2004) som 

poängterar att lärare i idrott och hälsa har ett ansvar att motivera elever. Elver ska känna lust 

att delta och röra på sig för att öka viljan till att röra på sig på fritiden. 
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Slutligen spinner Ntoumanis (2001) vidare på att teorier som Self determination theory 

framgångsrikt använts inom idrott och hälsa. De två typer av motivation (inre och yttre) spelar 

en central roll, yttre motivation har visat sig leda till negativa resultat, medan inre motivation 

har visat sig leda till positiva resultat. Faktorer som valmöjligheter och samarbete anses vara 

betydelsefulla för motivationen både kortsiktigt och långsiktigt. Gällande 

motivationsforskning så har även Vallerand (1997) samt Vallerand och Rousseau (2001) 

utvecklat teorin och lägger, till skillnad från Ntoumanis (2010), mer vikt på yttre och inre 

faktorer när det kommer till motivation. Yttre faktorer är prestation, belöning och betyg, 

medan inre faktorer är glädje, lust och avslappning. 

När det talas om inre och yttre faktorer och vilka som är mest lämpade för att motivera elever 

så talas det om att inre motivation är bäst för den enskilde individen då denna typ av 

motivation leder till ett ökat lärande och bättre hälsa. Yttre faktorer har dock större inverkan 

än vad de inre belöningarna har, det vill säga ett högt betyg kan ha en större inverkan på 

individen än att känna glädje och lust till ämnet (Ahl 2004). 

Åström (2013) säger att lärare borde ge elever ett eget ansvar för att sätta upp egna mål och 

delmål, på så vis kan elever inte påstå att lärare har bristande kompetens. Således är det 

viktigt för lärare att variera sin idrottsundervisning för att någonstans väcka motivation hos 

elever att vilja delta. Det är lärares ansvar i att bedriva idrott och hälsa utifrån styrdokument 

(ibid.). Lärare ska inte ägna sig åt aktiviteter de anser vara lämpliga av bekvämlighetsskäl och 

i aktiviteter där de har mest kunskap. Dessa val kan medföra att elever tappar motivation och 

den positiva inställningen till ämnet idrott och hälsa (Åström 2013). Fortsättningsvis säger 

Åström (2013) att lärare behöver ge elever mer valmöjligheter till att välja både aktiviteter 

och individuella mål så att de känner sig mer inkluderade i idrottsundervisningen men 

framförallt finna glädje, lust och avslappning. 

1.5 Teoretisk ramverk 

Self determination theory belyser hur lärare såväl teoretiskt som praktiskt kan stödja elever att 

öka deras motivation. En av de mest utmanande uppgifterna för lärare i idrott och hälsa är att 

motivera elever vilket gjorde vår valda teori given. Denna teori utgör även ett viktigt redskap 

där olika studier visar hur olika former av stöd från lärare kan gynna elevers inre motivation 

och är idag en vanligt förekommande motivationsteori (Deci & Ryan 2008, s. 182). 
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Self determination theory tar reda på vad som framkallar och upprätthåller motivation. Teorin 

har fått ett stort genombrott och används internationellt i många undersökningar (Chirkov, 

Ryan, Kim och Kaplan 2013, s. 99). Inre och yttre motivation har även spelat en stor roll på 

metodval gällande utveckling och utbildning (Deci & Ryan 2000, s. 54). 

 

Figur 1 – Motivation visas som en utvecklingstrappa där elever ska gå mot högre nivåer 

(Vanden et al. 1999, s. 15). 

Trappan (figur 1) visar att målet med motivationsforskning är att finna inre motivation. Deci 

och Ryan (2000, s. 64) säger att man nödvändigtvis inte behöver följa alla steg i trappan och 

att alla människor startar på olika steg i trappan. Ju mer inre motivation en person har desto 

starkare och mer uthållig blir motivationen i förändringsprocessen vilket bevisligen visar att 

målet med teorin är att nå inre motivation. Inre motivation är en viktig konstruktion och 

speglar den naturliga mänskliga viljan att lära sig (Deci & Ryan 2000, s. 60). Den inre 

motivationen belyser elevers engagemang i exempelvis en skoluppgift av intresse för lärande 

där inre glädje uppstår (Deci & Ryan 2000, s. 69). 

Yttre motivation varierar i sin utformning i sin självständighet eller självreglering. Yttre 

motivation refererar till att elever engagerar sig på grund av yttre krav, exempelvis att uppnå 

ett högt betyg i ämnet. Deci, Koestner och Ryan (1999, s. 51) menar att när yttre belöningar 
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erbjuds för att försöka få elever att engagera sig eller prestera kommer själva intresset för 

uppgiften att minska. 

Ytterligare talar Deci och Ryan (2000) om att en annan viktig faktor är internalisering vilket 

kan utgöra elevers egen personlighet och integritet. För att internalisering ska fungera och ske 

i idrottsundervisning så måste elever känna att lärare bryr sig och skapar en relation till elever. 

Dessutom bör lärare se ett sammanhang i utförande och förstå vad det är elever gör för något 

(ibid). 

Möjligheten att tillfredsställa kompetens, autonomi och samhörighet medför att elever blir 

motiverade. I denna studie kommer de tre faktorer som utgör Self determination theory tolkas 

och användas på detta sätt: 

Kompetens, elever känner att de har förmågan att prestera samt att utföra uppgifter utifrån 

sina idrottsliga kunskaper (Deci & Ryan 2000, s. 235). Yttre faktorer i form av exempelvis 

feedback och betyg kan påverka elevers syn på sin egen kompetens, i sin tur kan det kopplas 

till självförtroende och självkänsla (ibid.). 

Autonomi, elever känner att de har möjligheter att själva bestämma över sitt agerande utifrån 

eget intresse och egna villkor. Autonomi är viktigt för att hitta ett målinriktat beteende och för 

att uppnå ett bra resultat (Deci & Ryan 2000, s. 242). Kompetens och samhörighet har en 

inverkan på hur elevers autonomi upplevs (ibid.). 

Samhörighet, elever känner ett samspel och tillhörighet med andra elever i klassen och känner 

att de har en relation till sin lärare (Deci & Ryan 2000, s. 232). Samhörighet kan kopplas till 

elevers känsla av tillhörighet och ett socialt samspel.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever blir motiverade av i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

De frågeställningar som studien ska besvara handlar om hur elever upplever att följande 

faktorer påverkar deras motivation: 
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• Prestation 

• Betyg 

• Feedback 

• Samspel 

• Lärare 

2 Metod   
I denna del kommer vi att presentera hur vi gått tillväga i vår studie i form av metodval, urval, 

tillvägagångssätt och databearbetning. Vi beskriver även etiska aspekter samt validitet och 

reliabilitet.  

2.1 Metodval  

Valet att genomföra en kvalitativ metod i form av intervjufrågor föll naturligt då syftet är att 

undersöka vad som motiverar elever till ämnet idrott och hälsa ur deras perspektiv. En 

kvalitativ metod är en lämplig metod om man vill studera människors upplevelser och 

uppfattning. Intervjuerna gjordes i en avslappnad miljö där deltagarna fick föreslå var de ville 

bli intervjuade för att känna sig trygga (Trost 2010, s. 65-66). För att fånga deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter använder vi oss utav en semistrukturerad intervjumetod där det 

lämnas ett brett utrymme för deltagaren att besvara frågorna, men som successivt blir mer 

detaljerade (Patel & Davidson 2003, s. 77). 

För att kunna registrera alla frågor som deltagarna besvarat under intervjuerna så väljer vi att 

använda oss utav ljudinspelning. Fördelen med att spela in intervjuer är att svaren registreras 

exakt och vi har möjligheten att kunna återgå till svaren om så behövs, då denna typ av 

registrering höjer tillförlitligheten (Patel & Davidson 2003, s. 87). 

2.2 Urval     	  

I studien genomfördes sex stycken intervjuer på elever från två olika gymnasieskolor. Vi 

kontaktade två olika gymnasielärare vi är bekanta med sen tidigare och presenterade studien 

till dem via mail. Båda lärarna var positiva till studien och välkomnade oss att presentera 

studien vidare framför klassen där vi besökte båda klasserna under samma vecka. Samtliga 

deltagare kommer från södra delen av Stockholm och är i åldrarna 18-19. 
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2.2.1 Bakgrundinformation om deltagarna  

Tre av deltagarna tillbringar större delen av sin tid inom elitverksamhet. Hilda spelar basket, 

Mia spelar innebandy och Fred spelar fotboll. Alla tre upplever en stark relation till ämnet 

idrott och hälsa och har haft en idrottsbakgrund under hela uppväxten. Maria och Penny har 

inte någon idrottsbakgrund och Mia ägnar mest tid åt hundpromenader medan Penny ägnar tid 

åt dans. Elsa började däremot spela innebandy för ett år sedan.  

 

2.3 Genomförande     	  

Intervjuguiden (bilaga 3) testades med en pilotintervju som därefter gav oss möjlighet att 

korrigera och förbättra frågorna till intervjun. En student från Gymnastik- och 

idrottshögskolan valdes ut som deltagare till pilotintervjun på grund av bekvämlighetsskäl. 

Intervjun varade i 18 minuter. Pilotintervjun spelades in med hjälp av ljudupptagning och 

transkriberades för att öva inför de riktiga intervjuerna. Pilotintervjun var till stor hjälp då den 

gav en inblick i vilka frågor som bör formuleras om samt vilka som var bra. Pilotintervjun 

skedde i en avslappnad miljö för att ge trygghetskänsla och bekvämlighet för deltagaren 

(Trost 2010, s. 65). 

	  

Inför de riktiga intervjuerna skickades ett informationsbrev (bilaga 2) per mail till de två 

lärarna. I mailet klargjordes vad syftet med studien var och de etiskt ställningsdeltaganden 

belystes. Båda lärarna var positiva till studien och gav sitt medgivande. En träff bestämdes 

med lärarna vid olika tillfällen där vi fick möjligheten att presentera studien och dess syfte i 

helklass på klassens mentors tid. Vi berättade att vi skulle slumpmässigt välja tre personer per 

klass utav de intresserade. Eleverna fick frivilligt välja att lämna in sina kontaktuppgifter efter 

informationsmötet om de ville delta i studien. Det fanns inget bakomliggande syfte att välja 

deltagare efter kön. Eftersom valet av deltagare skedde slumpmässigt varierade även deras 

idrottsbakgrunder, allt från elitsatsning, breddidrott till ingen idrottsbakgrund alls. Valet av 

sex stycken intervjuer ansågs vara tillräckligt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Lärarna visste inte om vilka elever som valdes ut till studien eftersom de 

blev kontaktade via mail. 
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En intervjuträff bestämdes och vi gav deltagarna ett utskrivet informationsbrev (bilaga 2) vid 

träffen. Intervjuerna genomfördes under en och samma vecka, vi fördelade intervjuerna på 

hälften och utförde tre intervjuer var enskilt med varje deltagare. Innan intervjuerna har det 

tagits hänsyn till de etiska ställningstagandena. Intervjuerna spelades in med deltagarnas 

medgivande. Varje intervju varade mellan 23-29 minuter och transkriberingens längd 

varierade mellan fem till sju sidor. Intervjudeltagarna har fingerade namn i studien.  

	  

2.4 Analysmetod    

I studien valdes en kvalitativ metod eftersom syftet var att analysera intervjuer (Patel & 

Davidson 2003, s. 14). Med hjälp av Self determination theory kategoriserad svaren efter tre 

kategorier: kompetens, autonomi och samhörighet. Denna kategorisering hjälpte till att 

urskilja deltagarnas svar. Analysen skedde med hjälp av en transkribering som gjordes 

ordagrant direkt efter varje intervju, vilket sägs vara en fördel eftersom det är lättare att 

komma ihåg intervjuerna (Hassmén et al. 2003, s. 113). Transkriberingen var väldigt 

tidskrävande men var viktig i studiens process för att kunna förbereda inför bearbetning av 

kvalitativ data och komma fram till ett resultat (Hassmén et al. 2003, s. 112). Organiseringen 

av transkriberingen skedde genom kategorisering och färgkodning. Transkriberingen 

kategoriserades med hjälp av färger för att kunna skilja på deltagarnas svar och få en så bra 

förståelse som möjligt. Därefter kategoriserade vi transkriberingen utifrån den teoretiska 

modellen Self determination theory som innehar faktorerna kompetens, autonomi och 

samhörighet. Detta gjorde vi för att enklare kunna analysera resultaten och koppla samman 

resultatet med studiens valda teori.  

 

Transkriberingen delades upp på hälften var och vi transkriberade de intervjuer som vi själva 

genomförde, dock var vi noggranna med att läsa alla transkriptioner flera gånger för att få en 

överblick av svaren från samtliga deltagare. Under databearbetningen försökte vi summera 

datainsamlingen utifrån ett objektivt synsätt för att påverka deltagarnas svar så lite som 

möjligt (Hassmén et al. 2003, s. 114). 
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2.5 Etiska ställningstaganden  

Studien följer riktlinjer enligt de etiska ställningstaganden som är tagna från Vetenskapsrådet 

(2002). Inför varje intervju delades ett skriftligt papper ut (bilaga 2) och kompletterades med 

ett muntligt förtydligande av innehållet i de etiskt ställningstagande för deltagarna. I de etiska 

ställningstaganden belyser Vetenskapsrådet (2002, s. 6) fyra allmänna huvudkrav som är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

I informationskravet informerades deltagarna om vad de hade för uppgift och vilka villkor 

som gällde för deras deltagande. Vi informerade deltagarna om att deltagandet var frivilligt 

och att de när de ville kunde avbryta sin medverkan. Den information som gavs ut omfattade 

alla inslag i studien som rimligen kunde påverka deras deltagande i studien (Vetenskapsrådet 

2009 s. 7). I samtyckeskravet tog vi hänsyn till deltagarnas samtycke och de deltog av egen 

vilja. Deltagandet skedde frivilligt och de hade rätt att själv besluta över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2009 s. 9). Med avseende till konfidentialitetskravet visste deltagarna om att 

deras svar behandlades konfidentiellt. Det innebär att deltagarnas personuppgifter och andra 

uppgifter som kan kopplas till deltagarna ska inte vara möjligt för obehöriga (Vetenskapsrådet 

2009 s. 12). I nyttjandekravet informerade vi deltagarna om att deras svar och uppgifter 

används i forskningssyfte och inte i annat syfte (Vetenskapsrådet 2009, s. 14). 

 

2.6 Reliabilitet och validitet  

Validitet är ett begrepp som innebär att undersöka det man avser att undersöka i studien. 

Studien måste även vara tillförlitlig vilket anges i form av reliabilitet. Reliabilitet relateras till 

den mätning som utförs och ska visa samma resultat vid olika tillfällen då det råder lika 

förhållanden som vid första mätningen (Jakobsson & Nilsson 2011, s. 106). Begreppet 

generaliserbarhet behandlar frågan om det givna resultatet kan gälla andra än enbart deltagare 

i studien (Patel & Davidson 2003, s. 42).  

 

Vi tog hänsyn till reliabilitet och validitet genom att vara tydliga med att förklara vårt 

tillvägagångsätt så att deltagarna förstod. För att öka validiteten i studien genomfördes två 

pilotintervjuer, på så vis kunde intervjuguiden revideras och förbättras. Samma intervjuguide 



16 

 

användes till samtliga sex intervjuer och vi försökte utföra intervjuerna samt transkriberingen 

så nära inpå varandra som möjligt. Liknande följdfrågor ställdes och vi försökte vara 

objektiva för att undvika vägledning under intervjuns gång. Vi valde även att genomföra varje 

enskild intervju vid ungefär samma tidpunkt på dygnet. Transkriberingen av deltagarnas svar 

skedde noggrant, det vill säga att inget raderades eller adderades i transkriptionen från 

samtliga intervjuer. Det var viktigt att vi läste transkriberingarna flera gånger för att öka 

reliabiliteten, detta för att lättare se likheter och skillnader (Patel & Davidsson 2003, s. 77). 

Ljudupptagning användes även för att öka validiteten och för att ha möjlighet att återgå till 

ursprungskällan vid behov. 

Vi är medvetna om att begreppet generaliserbarhet inte kan användas i vår studie eftersom en 

för liten omfattning och för få deltagare gör det svårt att generalisera. Däremot visar vår 

studie hur det kan se ut för gymnasieelever i samband med idrott och hälsa.  

3 Resultat   
I resultatdelen presenteras deltagarnas svar utifrån studiens frågeställningar. Resultatet i 

studien omfattar intervjumaterial från sex stycken deltagare. Det finns ingen tanke med valet 

av kön, utan valet av deltagare skedde slumpmässigt och resulterade i fem kvinnor och en 

man. Deltagarna i studien har fått de fiktiva namnen Hilda, Maria, Penny, Mia, Elsa och Fred. 

För att förstärka deltagarnas svar redovisas även citat.  

 

3.1 Betyg 

När frågan om vilka inre kontra yttre faktorer påverkar eleverna till ämnet idrott och hälsa så 

var alla överens om att de yttre faktorerna som påverkade var betyg, Penny var tydlig och sa 

”det är väl viktigt att ha ett bra betyg i idrott och hälsa när man sen ska söka vidare till 

någon högskola eller något universitet” vilket motiverade henne till att delta. Fred ansåg att 

betyg i idrott och hälsa kan vara otydligt ”jag kan tycka att det är synd om de som kanske inte 

kan prestera men verkligen försöker och får liksom ändå ett E i det momentet. Då slutar det ju 

med att man blir omotiverad till att försöka få ett bra betyg”. Maria sa ”betyg gör så att jag 

vill gå dit självmant och delta vilket är viktigt för det påverkar ju hur engagerad man är på 

idrottslektionerna”. Maria ansåg att det är vanligt att yttre faktorer tar över de inre faktorerna 

eftersom hon blir tvungen att delta på idrottsundervisningen, hon tyckte att betyget påverkar 

hennes motivation mer än annat. Penny sa ”jag går väl ärligt talat dit för att inte få ett F i 
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betyg, jag tycker inte att det är så kul eftersom man jämför ju sig själv med andra hela tiden, 

det tär lite på självförtroendet om jag ska vara ärlig”. 

 

När frågan om vad som motiverar deltagarna till att delta på idrottsundervisningen kom på tal, 

ansåg hälften av deltagarna att betyget motiverar dem, medan den andra hälften ansåg att 

variationen på lektionerna motiverar dem. Maria sa ”mest av allt är det betyget som 

motiverar mig, eftersom min plan är att fortsätta plugga vidare efter gymnasiet”. Hilda spann 

vidare i ämnet betyg ”om inte betyg hade funnits i idrott och hälsa hade jag nog inte varit lika 

engagerad, betyget gör verkligen att jag vill ge allt för att få ett högt betyg”. Detta kan även 

hänvisas till Freds svar på frågan ”jag gillar betyg och jag gillar prestation, man måste få 

med båda delar för att motivera mig, annars anser jag att det är meningslöst. Jag vill kämpa 

för något, sån är jag”. 

 

3.2 Prestation 

När prestation kom på tal så upplevde nästan alla deltagare att idag handlar ämnet idrott och 

hälsa numera enbart om prestation. Det kan exempelvis handla om att nå en viss tid under ett 

konditionstest för att uppnå ett högt betyg ”det handlar liksom inte längre om elevers 

utveckling utan mer om elever kan utföra något eller inte… typ skjuta ett basketkast och att 

göra mål från långt håll betyder inte att man utfört själva momentet tekniskt korrekt” sa 

Hilda. Hon menade att det är otydligt i många fall vad som förväntas av dem. Vidare undrade 

Penny ”kan vi inte bara sluta sträva efter att jämföra prestationer med varandra?” och 

menade att det i sin tur skulle gynna motivationen eftersom elever sällan vågar ge allt de har 

på grund av att de inte tror att de är duktiga nog. Penny fortsatte att belysa om prestation ”hur 

många gånger har man inte varit rädd för att delta på grund av rädsla för att göra bort sig?” 

och adderade ”jag tycker det suger att allting ska handla om tävling och prestation.” 

 

Fred tog upp att han ibland kan uppfatta idrottsundervisningen som jobbig när vissa elever 

inte vill prestera på grund av lathet ”jag ska inte hacka på elever som inte kan men jag lackar 

ur när man är med klasskompisar som inte bryr sig ett dugg, typ som bara deltar för att få 

närvaro”, han fortsatte ”alltså jag förstår om man inte är världsbäst på idrott, men de som 

inte ens anstränger sig mer än sextio sekunder innan de väljer att ge upp blir tråkigt för oss 

andra som verkligen ger hundra procent”. Fred poängterade även att detta gör att han inte 
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heller kan prestera sitt bästa utan att han alltid måste ta hänsyn och förhålla sig till 

kamraternas nivå på grund av att de inte försöker. 

 

Penny uttryckte att idrotten kunde upplevas som tråkig ifall med prestationsfyllda miljöer 

”asså alla blir så hetsiga och tar allt på allvar när det kommer till att prestera”. Hon 

upplevde att i vissa aktiviteter var hon inte så duktig på och upplevde aktiviteten jobbigare 

ifall läraren krävde att hon behövde prestera och bedömas i det. Hon sa ”jag tycker det är 

jobbigt om man vet att man ska bedömas i något man är dålig på”, hon tyckte att läraren 

kunde anpassa mer efter allas behov, vad de är duktiga på och bedöma de utefter det.  

 

3.3 Feedback 

Gällande feedback var samtliga deltagare ense om att feedback är viktigt och nödvändigt för 

att gynna elevers utveckling och motivation, alla deltagare var även överens om att de sällan 

fick tillräckligt med feedback av läraren. Elsa tyckte att lärarens ledarskap spelar en stor roll: 

 

Alltså... om läraren är positiv, peppar och uppmuntrar så är det absolut roligare än om 

man har en lärare som knappt bryr sig om man är där eller inte. Man märker direkt av 

när en lärare har engagemang och vill att alla elever ska lyckas, det smittar såklart av 

sig på oss elever. Därför tycker jag att feedback är ett sätt att engagera sig vilket enbart 

gynnar oss.  

 

Däremot sa Maria att hon kan förstå att det är svårt att se alla elever och ge alla lika mycket 

feedback men att lärare borde kunna avgöra vilka elever som behöver mest feedback ”det är 

viktigt att lärare ser vilka som behöver hjälp kontra vilka som behöver mindre hjälp samt mer 

stöd kontra mindre stöd” uttryckte hon. Maria valde att ta upp vad som skulle gynna henne 

för att utvecklas mer ”jag kan väl kategorisera in mig i gruppen som behöver lite mer stöd 

och feedback, det behöver jag för att kunna tycka att det är kul och känna att jag utvecklas” 

avslutade hon.  

 

Samtliga deltagare hade olika åsikter om de krav som idrott och hälsa ställer på dem. Maria 

ansåg att hennes idrottsliga kunskaper inte är tillräckliga ibland i jämförelse med de 

kunskaper som idrott och hälsa kräver: 
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Jag känner liksom att ibland... alltså ibland kan jag bli smått panikslagen om jag måste 

visa upp mig, att behöva springa coopertestet under tolv minuter exempelvis för att få 

ett bra betyg. Jag får lite panikångest vilket säkert låter jättelöjligt, men jag är liksom 

inte tränad för det. Varför ska allting vara så prestationsinriktat? Varför får jag inte bara 

springa mina tre kilometer i min egen takt? Huvudsaken är väl att jag kan och gör det, 

inte att jag måste under en viss tid, och sen så ser alla vem som får sämst tid och bäst 

tid... det är så sjukt jobbigt att alla ska se ens tid och så ska alla andra i klassen jämföra 

sig med varandra.  

 

Penny tog upp ett liknande exempel om att prestera under en viss tid ”det är väl utvecklingen 

som egentligen borde ses över och inte tiden?”, hon fortsatte ”om läraren ser att jag 

verkligen försöker så anser jag att jag borde ha möjlighet till ett högt betyg, inte tiden jag 

springer på”. Hilda tyckte däremot att idrottsundervisningen håller en ”lagom nivå” för 

hennes kunskaper ”idrottslektionen har inte alltför hög nivå vilket är skönt. Alltså… jag 

skulle kunna anstränga mig mycket mer, men det jag ger räcker ju för att uppnå ett godkänt 

betyg”.  

3.4 Lärare 

När frågan om vems ansvar det är att motivera elever ställdes, tyckte alla deltagare förutom 

Fred att det är lärarens ansvar att på något sätt motivera elever till idrott och hälsa. Penny sa 

”det är väl egentligen så i alla ämnen, om läraren är bra och engagerad så vill man ju vara 

med på grund av läraren” och Mia höll med:  

 

Ja alltså läraren är väl ändå där för oss… För att vi ska utvecklas och röra på oss så är 

det en självklarhet att läraren ska motivera oss till att vilja delta. Om läraren inte finner 

någon glöd i sitt arbete och gör lektionerna meningslösa så är det ganska givet att det 

blir tråkigt, det påverkar ju tyvärr oss väldigt mycket. 

 

Fred höll inte riktigt med och tyckte att läraren har ett ansvar till en viss del, men att det i 

slutändan handlar om eget ansvar ”i slutet av dagen handlar det om ens eget ansvar att vara 

motiverad när det gäller idrott och egentligen allt”. Han tyckte även att inställningen är 

viktig ”vissa kanske har en starkare relation till idrott vilket gör att lektionen blir mer 

motiverande medan andra inte alls har samma intresse för idrott, det kan inte idrottsläraren 

göra så mycket åt liksom” avslutade han.  
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På frågan ”hur kan idrottsämnet bli mer motiverande?” så tyckte både Mia och Elsa att det 

handlar om att väcka ett intresse hos elever och försöka lära ut nya saker ”det är väl hur kul 

som helst att testa på nya idrotter eller lekar med en twist” uttryckte Elsa och spann vidare 

”en gång spelade vi innebandy med själva bladet uppåt, det var sjukt kul och sjukt svårt.” 

Mia tyckte att klassiska bollsporter är väldigt uttjatat och att det skulle ha varit mer givande 

att få lära sig nya idrotter eller lekar. Penny höll med Mia i hennes åsikter och lade till att 

lektioner inte ska vara enformiga ”tanken är ju inte att bli proffs i exempelvis gymnastik och 

behöva ha det fem gånger på raken, det är klart det inte blir så himla kul då”. Penny fortsatte 

”jag tycker att en lärare kan jobba mer i progression, men samtidigt inte behöva följa ett 

schema som läraren väljer till alla klasser. Alltså det är inte alltid så varierande med samma 

planeringspärmar liksom, ibland behövs nytänkande”. Även Maria tyckte att arbeta med 

progression är ett sätt för elever att kunna bli motiverade: 

 

När läraren jobbar i progressioner så får jag uppfattningen om att det finns ett syfte och 

en tanke istället för att vi som elever ska tänka ”whaaat, vad är det här?” vilket man kan 

tänka om lektionens enda syfte är att slösa på tiden. Men med en progression så måste 

läraren ha en tanke med lektionerna eftersom det innehåller fler än bara en lektion, 

oftast. Progressionstänk tror jag är lösningen, kanske inte på allt, men mycket. 

 

På frågan om Maria kunde ge något praktiskt exempel på någon form av progression svarade 

hon: 

Typ att man har tre gymnastiklektioner, den ena är en introduktion där man blir 

introducerad och får känna på grunderna, den andra är att testa på de här grunderna i 

olika utföranden och sen tredje i olika svårighetsgrader med hjälp av exempelvis 

redskap. Jag tänker att då får jag ju själv gå runt och känna på vad jag vill göra och vad 

jag känner mig trygg i. Lite mer individanpassat kommer att bidra till att jag känner en 

glädje att jag kanske lyckas stå på händer och falla ner på en matta när jag egentligen 

bara trodde att jag kunde stå mot en vägg.  

 

Även individanpassade lektioner var någonting deltagarna tog upp, Fred ansåg att lektionerna 

oftast ser likadana ut ”variation tycker jag är väldigt viktigt, allting behöver inte involvera två 

lag och två mål i kampen om att göra mål” sa han och fick medhåll av Hilda som sa 

”kreativitet är viktigt, är man nytänkande som lärare och vågar testa på nya lekar med olika 

regler så tror jag det skulle uppskattas av oss elever”. Penny la till att förutom variation i 

idrottsundervisning så borde lärare bli mer öppna för att kunna ändra i sina planeringar samt 



21 

 

utvärdera dem ”alla lärare har väl någon form av års planering, så man borde väl ändå 

kunna ha i åtanke att kanske rannsaka sin undervisning och se vad som funkat bra och vad 

som funkat dåligt för att sen kunna ta med sig det. Kreativitet uppskattas”.  

 

Mia ansåg att idrottsundervisning inte enbart bör handla om fysisk aktivitet utan också mer 

om hälsa i sig, mer kunskap i ämnet hälsa ”mindre föreningsidrott!” sa hon. Vidare fortsatte 

hon ”idag mår så många ungdomar dåligt och vi måste våga prata om det, idrott och hälsa 

är två helt olika saker även om de hör ihop”, hon avslutade med att säga ”alla vet väl att man 

ska röra på sig men vet de egentligen varför? Där kommer hälsa in och bör vävas in, helt 

klart”. 

 

På tal om lärares planeringsupplägg så tyckte många av deltagarna att det skulle vara bra att 

kunna vara med och påverka årsplaneringen i den möjlighet som finns. Elsa sa ”det kanske är 

givet att ha vinteraktiviteter under vintern, men att vi elever ändå kan göra våra röster hörda 

en aning i alla fall”. Hon fortsatte ”typ att elever kanske får komma överens om önskemål så 

läraren kan ha det i åtanke, det tror jag blir en win-win för då ser läraren över elevernas 

önskemål och kan väva in sina egna lektioner i det mån det går”. Även Penny tog upp 

liknande punkter om elevers delaktighet ”självklart har man förståelse för att läraren har 

olika krav att följa från skolverket men om läraren kan ta hänsyn till de önskemål som vi har 

vore det ju bra, i alla fall någon gång”. Frågan om de önskade att tillägga något om 

lektionens planeringsupplägg, så svarade Elsa ”jag har en sak att tillägga, jag måste ge en 

stor fet diss till lärare som aldrig ändrar sin års planering utan har haft den sen dem typ 

börjat jobba, lite nytänkande uppskattas verkligen”.  

 

Penny tyckte att innehållet i lektionen var motivationsgrundande ”variera undervisningen 

mer och försök se vad alla elever gillar, vad deras styrkor är och se över allas förutsättningar 

i det mån det går för att motivera var och en”. Mia fyllde ut svaret och utvecklade 

tankegången ”det blir liksom spännande att få testa på en ny aktivitet, jag gillar att uppleva 

en spänning”. Vidare poängterade Elsa i sitt svar ”att variera undervisningen gör ju att man 

får jobba allsidigt och med hela kroppen, jag gillar inte enformiga aktiviteter, det blir liksom 

tråkigt och inte så motiverande heller”.  
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3.5 Samspel  

När upplevelsen av samhörighet till idrott nämndes hade alla deltagare ungefär likvärdiga 

svar. Samtliga deltagare ansåg att det är viktigt att känna en samhörighet till idrott överlag för 

att det ska ha en påverkan på motivationen till ämnet idrott och hälsa. Hilda poängterade i sitt 

svar att intresset för idrott är viktig ”det är roligare att idrotta när man kan eller känner 

något för idrott så att säga. Det spelar ingen roll vilken relation man har till idrott, bara man 

känner något intresse för idrott så tror jag det är lättare att gilla idrott på skolan också”. 

Även Mia tyckte likadant men uttryckte sig på ett annat sätt ”om man gillar musik och dans, 

gillar man troligtvis att titta på Let’s Dance eller So You Think You Can Dance. Det hör 

liksom ihop. Idrott överlag hör också ihop med idrotten på skolan”. Samstämmigheten hos 

deltagarna var tydlig och alla svar följde i samma spår.  

 

På frågan om deltagarna ansåg att relationen med deras kamrater är viktig för att de ska bli 

motiverade till idrott och hälsa svarade Mia: 

 

Om mina kamrater kommer till lektionen helt deppiga och inte vill göra någonting så 

kommer det att påverka mitt humör också. Sen är det roligare om man har en nära 

kontakt med kamrater i sin klass, speciellt när man idrottar. Idrott handlar mycket om 

lagkänsla för mig, samhörighet med någon och ha ett bra samarbete. Om man inte har 

den relationen med sina klasskamrater så tror jag att upplevelsen på idrottslektionen kan 

vara ganska annorlunda för en. 

 

Penny, Elsa, Hilda och Fred höll med Mia i hennes svar och tyckte att relationer till kamrater 

spelar en stor roll för motivationen. Hilda ansåg däremot att man ska fokusera mer på sig själv 

snarare än på sina kamrater, hon menade att det inte är relationer med kamrater som ska 

påverka ens motivation till idrott och hälsa ”mycket handlar om ens egen inställning kan jag 

tycka, jag vill inte gå med en negativ inställning till lektionen för det påverkar ju bara mig 

negativt och ingen annan”. Vidare fortsatte Hilda ”jag försöker fokusera mer på mig själv 

snarare än andra, jag menar... jag försöker vara positiv för mitt eget bästa och inte påverkas 

av någon”.  

 

Relationen med läraren ansågs vara viktig för att deltagarna ska bli motiverade till idrott och 

hälsa. Hilda tyckte att läraren har en roll i hur motiverad hon är ”tiden går fortare om man 

har en skön lärare och speciellt om man har en bra relation med sin lärare, vilket jag har. 
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Jag blir liksom mer motiverad till idrotten, då jag vet att jag kan både skämta och skoja med 

min lärare”. Även Elsa höll med ”relationen med läraren är superviktig, om inte jag tycker 

om min idrottslärare så kommer jag inte tycka att det är kul att gå på lektionen heller”. Dock 

hade Fred en annan syn på relationen till sin lärare: 

 

Jag känner faktiskt inte att jag behöver ha världens bästa relation med min idrottslärare 

för att jag ska bli motiverad. Jag gör bara det läraren säger och sen så är lektionen slut 

liksom, det är inte så att vi hinner prata och jobba på vår vänskapliga relation under en 

timmes lektion. Så, jag är ändå motiverad även fast jag inte har en vänskaplig relation 

till min lärare.  

 

Dock ansåg Fred att relationen med vännerna var viktig för att bli motiverad till idrott och 

hälsa. Han ansåg att de ”peppade varandra” till att gå på idrottsundervisningen. Han uttryckte 

också att bra relationer med vänner gör det roligare att delta på undervisningen.  

 

3.6 Analys av samtliga faktorer  

Syftet med denna studie var att undersöka vad gymnasielever blir motiverade av i ämnet idrott 

och hälsa. Deci och Ryan (2000, s. 64) beskriver att Self determination theory baseras på inre 

och yttre faktorer, där målet är att uppnå en inre motivation. Ju mer inre motivation en person 

har desto starkare och mer uthållig blir motivationen i förändringsprocessen vilket bevisligen 

visar att målet med teorin är att nå inre motivation Teorin hjälper att skapa förståelse för vad 

motivation är och hur motivation används. Det går att konstatera att fler faktorer än bara 

betyg, prestation, feedback, samspel och lärare påverkar motivationen. Dessa faktorer valdes 

efter att ha läst om Self determination theory, dessa valda faktorer i studien ansågs vara de 

mest grundläggande i idrott och hälsa.  

 

Samtliga deltagare i studien visar flera bra exempel på vad de blir motiverade av och samtliga 

faktorer har en påverkan på ett eller annat sätt på deras motivation. Det är delade meningar 

om vad deltagarna blir motiverade av, dock hade alla gemensamt om att det är viktigt att ha 

kul och uppleva stimuli i aktiviteten, vilket kopplas till den inre motivation som Deci och 

Ryan (ibid.) talar om. Något som var intressant var hur mycket variationen på 

idrottsundervisningen påverkade elevernas motivation, vilket kopplas till faktorn ”lärare”. 

Genom att deltagarna fick en varierad undervisning med nya moment väcktes deras 
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nyfikenhet, att väcka deltagarnas nyfikenhet är alltså en nyckel till att öka deras motivation. 

Nyfikenhet är kopplad till den inre motivationen eftersom det utgår från deltagarnas 

upplevelser. (Hassmén et al. 2003, s. 170). De deltagare som såg betyg som något som 

motiverade de kopplas till prestationen. De såg betygen som en prestation som de ville uppnå 

får att de skulle få bra självförtroende. Medan vissa såg inte betyg som en motivation utan de 

såg idrott och hälsa som något att ha nytta av i framtiden (Hassmén et al. 2003, s. 171).   

 

4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vad gymnasieelever blir motiverade av i ämnet 

idrott och hälsa. De följande faktorerna: betyg, prestation, feedback, samspel och lärare 

kommer att kategoriseras utifrån Self determination theory, för att enklare tematiskt 

strukturera diskussionen och koppla teorin till resultatet. Vi kommer att diskutera på vilket 

sätt studiens frågeställningar har besvarats, vidare kommer vi även att diskutera metodval och 

vidare forskning. Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat och diskussion i form av en 

slutsats.  

4.1 Resultatanalys utifrån Self determination theory 

4.1.1 Kompetens 

Resultaten visar att fem utav sex deltagare i studien anser att kompetens är viktigare än 

prestation i idrott och hälsa. De flesta deltagarna upplevde idrott och hälsa som 

prestationsinriktat och som en ständig press när man blir jämförd med andra, vilket kan 

hämma motivationen. Detta kan kopplas till det Deci och Ryan (1985, s. 34) nämner att en 

faktor som kan påverka motivationen är att behöva prestera. Vidare menar Deci och Ryan 

(ibid.) att aktiviteten blir då det primära motivationsmålet och att själva aktiviteten i sig 

kommer i bakgrunden samt blir då det sekundära målet. När lärare arbetar med aktiviteter 

som är prestationsinriktade så kanske det brister i kommunikation till elever, det vill säga att 

lärare inte berättar varför vissa moment finns med i undervisningen och hur dessa aktiviteter 

är kopplade till kursplanen. På så sätt kan det bidra till att många av deltagarna tappar 

motivation då lektionen känns meningslös. Annerstedt (2007, s. 140) anser att om elever ska 

behålla motivation är det en förutsättning att uppfatta vad lektionen medför för kunskap.  
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Deltagarna ansåg överlag att prestation var någonting negativt, men en av dem ansåg att 

prestation var någonting bra och motiverande för då kämpar man för något. Deltagaren som 

ansåg detta är elitaktiv och är van vid att prestera, vilket kan ha betydelse för hur deltagaren 

upplever prestation. Detta menar även Deci och Ryan (2000, s. 61-62) att olika människor 

motiveras av olika saker, det viktigaste är att hitta sin egen njutning och mening i aktiviteten. 

 

En av deltagarna tyckte att feedback och uppmuntran under lektion är viktig. Annerstedt 

(2007, s. 147) säger att ett accepterat klimat i klassen ger elever möjlighet att känna en inre 

motivation. Fortsättningsvis menar Annerstedt (2007, s. 145) att feedback kan vara 

motivationshöjande och kan ge effekter som bättre prestation och självförtroende. En av 

deltagarna nämnde att det uppskattas om lärare är positiva och entusiastiska, vilket kan 

kopplas till det Jenner (2004, s. 44) nämner om att positiv feedback ger en känsla av 

kompetens som sedan leder till inre motivation. Däremot menar Annerstedt (2007, s. 145) att 

en förutsättning för detta är att ge beröm vid rätt tillfälle, exempelvis när elever försöker 

prestera så gott de kan på idrottsundervisningen. 

 

Deltagarnas resultat visade att kompetens kan vara en viktig faktor och påverka intresset för 

idrott och hälsa. Vissa av deltagarna ansåg att de inte hade några problem med att bli 

jämförda med andra medan andra deltagare tyckte att de blev påverkade.  

 

4.1.2 Autonomi  

En av deltagarna tog upp exemplet coopertestet, där deltagaren ska springa en sträcka under 

ett visst antal minuter och skriva ner tiden. Deltagaren upplevde att testet var jobbigt och 

känslan av panikångest uppstod. En sådan upplevelse som deltagaren beskrev kan kopplas till 

en situation som Green (1995, s. 98) tar upp om att elever som känner sig obekväma kan välja 

att skapa ursäkter för att inte vilja delta vid jobbiga och prestationsfyllda situationer eftersom 

de inte vill riskera att sänka sitt självförtroende. Deci och Ryan (1985, s. 255) poängterar även 

att det är viktigt att skapa en situation för elever som inte är för krävande, elever måste kunna 

uppleva självförtroende och självförverkligande i aktiviteten. Därför bör lärare lägga vikt på 

att hitta en balans i idrottsundervisningen för att skapa en mindre krävande miljö för elever, 

men även tillräckligt utmanande för att ge elever en möjlighet att uppleva stimuli till 

aktiviteten (Sun & Chen 2010, s. 369). 
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Det som även framkom tydligt i resultatet var att majoriteten av deltagarna inte tyckte om att 

prestera på grund av att de blev jämförda med andra. Det kan ha att göra med att ämnet idrott 

och hälsa är så pass utpekande vilket kan leda till att det konstant blir en jämförelse mellan 

elever, vilka som är duktiga och vilka som är dåliga. Larsson (2007, s. 55) menar att det är då 

vanligt att de elever som inte är dominanta kan uppleva en känsla av misslyckande eller sämre 

självkänsla. Detta kan kopplas till den inre motivationen då lärare säger eller gör något som 

sätter igång beteendet eller handlingen hos elever (ibid.). Larsson säger vidare att det kan 

handla om att känna sig accepterad av sin omgivning, därför är det viktigt att lärare har 

förmågan att kunna bemöta elever så att de känner sig sedda. Ytterligare bör lärare främja 

elevers självkänsla och därmed påverka motivationen positivt. (Larsson 2007, s. 56).  

 

Samtliga deltagare poängterade att de vill vara med och bestämma mer i val av aktiviteter 

under terminens gång. Deltagarna menade att de själva vet vad de utvecklas bäst av och 

önskar därför att lärare ger dem mer utrymme i att bestämma. Enligt Skolverket (2011, s. 10) 

ska skolan främja elevers harmoniska utveckling genom att variera och balansera innehåll och 

arbetsformer. Skolan bör därmed skapa utrymme och ett ömsesidigt möte mellan lärare och 

elever, så att det kan berika elevers utveckling och lärande. Detta kan kopplas till det en av 

deltagarna tog upp om att det är förståeligt att lärare följer anvisningar från Skolverket men 

menar att lärare kan börja göra undantag och börja ta mer hänsyn till deltagarnas önskemål. 

 

4.1.3 Samhörighet  

Majoriteten av deltagarna ansåg att det är lärarens ansvar att motivera dem på 

idrottsundervisningen. Även Redelius (2004, s. 42) menar att lärare har en påverkan på 

elevers motivation. Vidare tycker Redelius (ibid.) att det är skolans uppgift att ta tag i de 

elever som inte har ett naturligt intresse för fysisk aktivitet, för att hjälpa elever att få ett 

intresse för idrott och hälsa. Framförallt belyser deltagarna att lärare ska vara engagerade 

vilket även överensstämmer med det Jenner (2004, s. 44) säger att lärare bör lägga vikt på att 

vara engagerade och ha en positiv syn på sina elever för att kunna motivera dem. Dock ansåg 

en av deltagarna att det är elevers eget ansvar att hitta motivation och tyckte inte att det var 

lärares ansvar, vilket kan kopplas till det Löfström (2005, s. 61) tar upp om att egen vilja och 

motivation går hand i hand, elever har alltså en möjlighet att utveckla sitt eget lärande med 

hjälp av en inre motivation.  
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De flesta deltagarna pratade även om att lärare borde alternera sin idrottsundervisning och 

arbeta mer individanpassat istället för enbart i grupp. Det är ytterst vanligt att lärare använder 

en idrottsundervisning de själva känner sig mest bekväma med, eftersom de lätt kan präglas 

av sina tidigare erfarenheter. Larsson (2007, s. 60) påpekar att det är lätt hänt att lärare som 

har fotboll som idrottsbakgrund väljer att använda fotboll i idrottsundervisningen. Detta är 

något en av deltagarna tog upp, att bollsporter inte borde dominera som de gör bara för att 

lärare gillar vissa specifika idrotter. Detta kan även kopplas till vad en annan deltagare svarar 

om att idrott och hälsa bör inte enbart handla om fysisk aktivitet utan också mer om kunskap i 

hälsa. I ämnets centrala innehåll lyfter Skolverket (2011) hur idrottsundervisningen ska 

innehålla bland annat fysiska kunskaper, men också kunskaper kring hur kroppen fungerar i 

exempelvis olika arbets- och studiemiljöer samt hur kost, droger och olika dopningspreparat 

påverkar hälsa och prestation (Skolverket 2011, s. 84-85). Utifrån detta skulle det kunna 

hävdas att idrottsundervisningen till viss del, behöver kopplas samman till styrdokumenten så 

att elever känner en innebörd med ämnet idrott och hälsa. Det är därför viktigt som lärare att 

hitta en balansgång mellan sin egen kompetens och läroplan för att skapa en mening i idrott 

och hälsa så att elever blir motiverade (Annerstedt 2007, s.140). 

 

Alla sex deltagarna svarade samstämt på frågan som handlade om samhörighet till idrotten 

och dess betydelse för motivationen till ämnet idrott och hälsa. En av deltagarna ansåg att det 

inte spelar någon roll vilken relation man har till idrott, bara man känner något intresse för 

idrott, vidare sa deltagaren att det blir då lättare att tycka om idrott på skolan också. Det 

överensstämmer med vad Sandahl (2004, s. 68) tar upp om att elever som har ett positivt 

intresse för idrott utanför skolan tenderar att ha en bättre relation till idrott och hälsa. Om man 

jämför deltagarnas olika svar i studien visar det sig att de deltagare som var aktiva inom 

någon idrott på fritiden tenderade att ha ett positivt och naturligt intresse för ämnet idrott och 

hälsa, medan resterande deltagare visade ett intresse men inte i samma utsträckning.  

 

Samspel mellan elever är viktigt för att bygga upp en känsla av tillhörighet (Alderman 2008, 

s. 23). En av deltagarna talade om att relationen till sina kamrater är viktigt eftersom det är en 

bidragande faktor till att hålla motivationen för idrott och hälsa. Alderman (ibid.) är inne på 

samma spår att den optimala motivationen för elever är när kamrater kan stödja elevers 

självständiga utveckling. Deltagarna i studien ansåg att ett socialt samspel är viktigt för att de 

ska bli motiverade. Även Kernell (2002, s. 172) säger att elever som har goda relationer har 

lättare att motiveras av andra vilket i sin tur kan leda till att de upplever idrott och hälsa mer 
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positivt. Ett positivt lektionsklimat ger en god lärandemiljö vilket i sin tur ger elever 

möjligheter till individuell utveckling där de vågar misslyckas för att utvecklas (ibid.).  

 

Davidsson och Flato (2010, s. 14) tar upp begreppet samhörighetskänsla och menar att lärare 

bör bidra till en positiv miljö där elever motiverar och samarbetar med varandra. Det är inte 

bara samhörigheten med andra elever som är viktig utan även samhörigheten med lärare. Fem 

utav sex deltagare var överens om att lärare har en betydande roll i hur motiverade de är till 

idrott och hälsa. Det som motiverade de mest var om dem hade en glad, positiv och 

entusiastisk lärare och det som motiverade de minst var lärare som inte gav dem utrymme, 

inte varierade sin undervisning och hade meningslösa lektioner. Detta kan bero på att dessa 

elever inte har någon förståelse om vad lektionen har för syfte och då försvinner motivation 

till idrottsundervisningen. För att motverka meningslösa lektioner menar Annerstedt (2007, s. 

177) att lärare bör ha en kreativ och välplanerad idrottsundervisning med ett tydligt syfte samt 

mål, vilket skapar lust och motivation hos elever.  

 

Vidare menar Annerstedt (ibid.) att det är viktigt för elever att lära sig och förstå meningen 

med idrottsundervisningen. Hälften av deltagarna blev motiverade av att lärare varierar 

idrottsundervisningen, en av deltagarna understryker det faktum att lärare bör variera 

idrottsundervisningen mer och försöka se vad alla elever gillar, vad deras styrkor är och se 

över allas förutsättningar i det mån det går. Elever upplever en stimulans och utmaning när 

lärare har en variation av aktivitet och innehåll samt ser efter elevers behov och förmågor 

(Annerstedt 2007, s. 179). En av deltagarna ansåg att lärare bör arbeta med progression, 

deltagaren ansåg att det visar på att lärare har ett syfte med idrottsundervisningen och 

progression skapar även utmaning för elever. Deci och Ryan (1985, s. 255) menar att detta 

sker genom att utmaningen är tillräckligt stimulerande för att en progression ska vara möjlig. 

Två av deltagarna blev motiverade av betyg. Det går därför att se att dessa elever som ser 

betyg som en betydelsefull faktor för att delta i idrott och hälsa vill få en belöning. Deltagarna 

som motiverades av betyg ser möjligheter till att kämpa för något, Deci och Ryan (2000, s. 

55) menar att det tillhör den resultatinriktade motivationen och baseras på de yttre faktorerna 

som är betydelsefulla för att de ska delta i idrott och hälsa.  
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4.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss utav en kvalitativ metod då studiens syfte var att undersöka vad 

gymnasieelever blir motiverade av i ämnet idrott och hälsa. Eftersom vi valde en kvalitativ 

metod gav det oss utförliga och långa svar. Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att 

förstå hur elever uppfattar och tolkar sin verklighet (Bryman 2011, s. 371), vilket vi tyckte 

passade bra att använda utifrån studiens syfte och frågeställningar. De elever som deltog i 

studien fick möjlighet att uttrycka sig helt fritt utifrån metodvalet som bestod av intervjuer. Vi 

anser att vi inte hade fått utförliga svar i samma utsträckning om vi hade valt enkäter som 

metod.  

 

Efter att ha använt oss av intervjuer i denna studie så har vi lärt oss att vi behöver gå igenom 

intervjuguiden noggrant och att genomföra fler pilotintervjuer, detta för att försäkra oss om att 

vi verkligen berör de områden som krävs i relation till frågeställningarna. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet att kunna ställa följdfrågor som fyllde ut och 

utvecklade svaren (Patel & Davidson 2003, s. 77). Det var dock svårt på förhand att veta vilka 

frågor vi skulle ställa för att kunna få svar på studiens frågeställningar. Eftersom vår studie 

strävar efter att lyfta erfarenheter kan det vara svårt att hitta en balansgång mellan att ha 

öppna och ledande frågor. Att ha för ledande frågor kan leda till att elever inte får mycket 

utrymme att kunna uttrycka sig, att ha för öppna frågor kan leda till att studiens 

frågeställningar inte besvaras (ibid.).  

4.3 Genomförande och vidare forskning 

Det kan diskuteras om antalet elever för denna studie blev för få, vårt resultat baserades 

enbart på sex gymnasieelever. Dock betyder fler intervjuer mer material att analysera och 

eftersom vi hade en begränsad tid för genomförandet av studien så ansåg vi att valet av sex 

elever var rimligt. Resultatet i studien kunde ha sett annorlunda ut om valet av elever enbart 

hade bestått av män eller kvinnor. Valet av kön var inte ett aktivt val, eleverna valdes 

slumpmässigt ut och det resulterade i fem kvinnor och en man. 

I efterhand inser vi att intervjumallen kunde ha varit mindre strukturerad och gett mer 

utrymme för eleverna att besvara med mer uttömmande svar (Bryman 2011, s. 371). 

Resultatet kunde ha blivit mer utförligt och bredare om vissa av frågorna inte hade varit så 

lika. Många av våra svar gick in i varandra och vi fick hoppa över vissa frågor för att de redan 
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blev besvarade i förväg. Även Jacobsson och Nilsson (2011, s. 109) säger att en fråga kan ge 

liknande svar på andra frågor i en intervjuguide, det gäller att gå igenom intervjuguiden flera 

gånger. Vi borde även ha utfört fler än en pilotintervju för att kunna förbättra eller ändra i 

intervjumallen. När vi genomförde intervjuerna märkte vi att den andra intervjun blev bättre 

än den första, med facit i hand har vi lärt oss att det är bra att genomföra minst två 

pilotintervjuer innan man ska intervjua i skarpt läge.  

Det som har varit positivt är att de elever som blev tillfrågade om att vara med i studien gav 

positiv respons och tyckte att studiens frågeställning var intressant. Det var en lättnad att 

tidigt få elever till studien och ett positivt gensvar från dem motiverade oss till att lära oss mer 

om ämnet. Det var lätt att hitta bakgrundsmaterial till studien eftersom det fanns flera tidigare 

gjorda studier om ämnet motivation. Det svåra upplevde vi var att välja vad som var viktigt 

att ta med och att avgränsa arbetet. Efter att ha letat mycket information till studien har vi lärt 

oss mycket mer och vidgat våra kunskaper omkring ämnet motivation. 

Denna studie syftar endast att undersöka gymnasieelever mellan 18-19 år. Ett förslag till 

vidare forskning skulle vara att göra en jämförelse mellan vad kvinnor och män blir 

motiverade av utifrån antingen Self determination theory eller utifrån någon annan teori för 

att se om det finns någon skillnad i motivationen. En annan forskning som skulle vara 

intressant att titta vidare på skulle kunna vara att jämföra de elever som har en idrottslig 

bakgrund med de som inte har en sådan bakgrund, vad och om det skiljer sig i motivationen 

mellan dem. Skulle vi i framtiden göra en studie som är lik denna, så skulle det vara önskvärt 

med fler elever i studien för att samla mer information och kunskap från dem. 

4.4 Slutsats 

De slutsatser som studien har kommit fram till är att det finns ett samband mellan de tre 

faktorerna kompetens, autonomi och samhörighet. De är alla viktiga på sitt sätt för att elever 

ska bli motiverade till ämnet idrott och hälsa. Majoriteten av de elever vi intervjuade ansåg att 

relationen med lärare och andra elever är viktigt. Eleverna belyste både inre och yttre 

motivation som viktiga faktorer. Av studien kan man utläsa att elever önskar att lärare skapar 

en positiv miljö där det finns rum för utveckling och utmaning, men ännu viktigare för elever 

är glada signaler i form av positiv feedback. Som lärare är det därför viktigt att ta sig tid att se 

varje elevs behov, känslan av trygghet och självkänsla är viktigt för elevers upplevelse av 

idrott och hälsa och för deras motivation. Det är en utmaning för lärare att möta de önskemål 
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som framkom i denna studie. Elever önskade att lektionerna blev mindre tävlingsinriktade och 

att inte behöva bli jämförda med andra elever utifrån prestation. Elever efterfrågade även mer 

delaktighet i utformningen av lektionerna och att många elever upplever att det lätt kan bli 

rutinmässiga upplägg på lektionerna är något som framkom i svaren. Att som lärare skapa 

varierad undervisning och moment som är nytänkande är en utmaning men viktigt att 

eftersträva. En viss förståelse får man dock ge lärarna att det kanske inte är så lätt att skapa 

plats för delaktighet, eftersom alla elever är olika och därmed ser behoven olika ut. En av 

deltagarna hade som önskemål att ämnet idrott och hälsa bör lägga mer vikt på vad hälsa är, 

vilket vi håller med om. Faktorer som sjukdomar, skador, stress och kost bör uppmärksammas 

för att främja elevers uppfattning om hälsa och ohälsa. 

De frågeställningar som vi ställde i studien anser vi har besvarats och vi tycker att alla tre 

faktorer som nämns i Self determination theory har ett stort inflytande på hur motivationen ser 

ut för elever. Dock utläser vi i intervjusvaren att det inte bara är dessa tre faktorer som är 

betydande för hur motiverade elever är, utan motivationen är också beroende av andra 

faktorer. En sådan faktor kan exempelvis vara om elever är aktiva i en idrott utanför skolan, 

studien visade att dessa elever har lättare för att bli motiverade till ämnet idrott och hälsa. 

Detta resultat är intressant och visar på att en god relation till idrott kan vara lika betydelsefull 

som värdet av en god relation till lärare och till andra kamrater när det gäller 

motivation. Utifrån det begränsade antalet elever i studien blir det svårt att dra några generella 

slutsatser och studien söker därför att enbart ge en djupare inblick i vad elever kan bli 

motiverade av.   
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever blir motiverade av i idrott och 

hälsa.  

 

Frågeställningar:  
Hur upplever elever att följande faktorer påverkar deras motivation: 

• Prestation 

• Betyg 

• Feedback 

• Samspel 

• Lärare 

Vilka sökord har du använt? 
Motivation, Self determination theory, SDT, SDT in physical education, students’ motivation, 
motivation till idrott och hälsa, elevers motivation till idrott och hälsa, Deci & Ryan 
motivation, motivation in physical education, inre och yttre motivation, instrinsic and 
extrinsic, social factors, teachers’ influence, type of motivation 
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotek, Stockholms Universitets bibliotek, SportDiscus, PubMed, Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Physical education and motivation, motivation, elevers motivation till idrott 
och hälsa, physical education SDT  

 
Kommentarer 
Det finns mycket skrivet om motivation och Self determination theory i form av artiklar, 
böcker och avhandlingar på nätet. Den mest användbara litteraturen är från författarna Deci 
& Ryan.  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Hej X, 

  

Vi är två studenter som studerar på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Patricia Kaldoyo 

– fotboll och Petra Aphram – tennis. Vi läser femte året på GIH, ämneslärarprogrammet med 

inriktning specialidrott. Under hösten kommer vi att skriva vår examensuppsats om vad som 

påverkar elevens motivation till ämnet idrott och hälsa. Vi hoppas kunna bidra med kunskap 

för att öka motivationen bland alla elever för skolidrotten.  

  

För att kunna skriva vår uppsats söker vi nu efter elever att intervjua. Intervjun tar ca 30-45 

minuter och kommer att spelas in så att vi sedan kan analysera den. Deltagandet sker 

konfidentiellt, det vill säga inga personuppgifter eller andra uppgifter som kan avslöja 

deltagarnas identitet kommer att vara med i uppsatsen. Av samma skäl kommer all 

inspelning förvaras i vår ägo och kommer inte att spridas utan raderas när arbetet är färdigt. 

  

Deltagandet är helt frivilligt. Det innebär att du som deltagare kan välja att närsomhelst dra 

dig ur och avstå från att besvara frågor som du inte vill svara på. 

  

Vi hoppas att du som gymnasieelev vill hjälpa oss genom att delta i vår undersökning. Vill 

du delta eller har några funderingar så kontakta oss via mail eller per telefon. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Patricia Kaldoyo, PatriciaKaldoyo@hotmail.com, tel: 0766507292 

Petra Aphram, Petra.Aphram@gmail.com, tel: 0737789271 

Stockholm, den XXXX 

 



 

Bilaga 3 - Intervjuguide 

Bakgrundsinformation – vem jag är som intervjuar och vem som blir intervjuad, 

förtydligande av att personuppgifter och intervjudata sker konfidentiellt samt att 

deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas.  

Introduktionsfrågor 
 
Vilken relation har du till idrotten? Idrottar du något utanför skolan?  

Hur upplever du idrott och hälsa i skolan som ett ämne? 

Vad är bra respektive dåligt med idrott och hälsa i skolan?  

Hur definierar du motivation?  

Vilka inre kontra yttre faktorer påverkar dig till ämnet idrott och hälsa? 

 

Upplevelse av kompetens  

Hur ser du på faktorer som betyg och prestation i idrott och hälsa? 

Anser du att feedback av din lärare är ett viktigt redskap i ämnet idrott och hälsa? 
Utveckla. 

Upplever du att du får tillräckligt med feedback av din lärare? På vilket sätt?  

Tycker du att den undervisning du får i ämnet idrott och hälsa möter upp de 
idrottsliga kunskaperna som du har? Utveckla.  

Upplevelse av autonomi 

Hur bestäms det vad ni gör på lektionerna under årets gång? 

Upplever du att du som elev har möjlighet att få vara med och bestämma i 
idrottsundervisningen? 

Anser du att det är lärarens ansvar att motivera dig i ämnet? På vilket sätt? 

Hur kan ämnet idrott och hälsa bli mer intressant och motivera dig ännu mer?  
 
 



 

Upplevelse av samhörighet 

Är upplevelsen av samhörighet med idrott överlag viktig för att du ska bli 
motiverad i idrott och hälsa? Utveckla.  

Anser du att relationen mellan dig och dina kamrater är viktig för att du ska kunna 
bli mer motiverad? Blir du motiverad av att samarbeta i grupp eller individuellt?  

Är relationen mellan dig och läraren viktig för att du ska kunna bli motiverad? På 
vilket sätt? 

Vad motiverar dig till att delta i idrottsundervisningen? Hur kommer det sig? 

Övrigt 

Är det något du vill tillägga? 

 
 


