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Sammanfattning 

Aim 

The purpose of this study was to examine students’ motivation to physical education in 

secondary schools’. The aim was also to examine which of the three psychological needs 

autonomy, competence and relatedness from Self Determination Theory, that has the largest 

impact on the students’ motivation. The issues of this study was: What motivate students in 

9th grade, from Self Determination Theory, to participate in physical education? How does the 

motivation look like in relation to biological gender? How does the motivation look like in 

relation to sports club membership?  

 

Method 

A quantitative study was performed with a total of 132 respondents where the majority of the 

students come from Stockholm. A web survey was performed vid 9th grade students. The 

respondents were equally distributed between gender, and 70 % of the respondent where has a 

membership in a sports club.  

 

Results 

The results indicate that boys are more motivated to physical education than girls. This 

differences were also found in the psychological needs competence and relatedness. No 

differences were found between the students who where a member in a sports club and the 

students who were not.  

 

Conclusions 

Further studies are required to investigate why the differences in motivation between gender 

exist. Methods are also needed to motivate all students to participate in physical education.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att pröva hur motiverade elever i årskurs 9 är för ämnet Idrott 

och Hälsa. Studien syftade även till att utifrån behoven autonomi, kompetens och tillhörighet i 

Självbestämmandeteorin undersöka hur elevernas motivation ser ut, samt vilket av dessa tre 

behov som är störst. Frågeställningarna var: Vad är det som driver eleverna i årskurs 9, utifrån 

Självbestämmandeteorin, till att delta i ämnet Idrott och hälsa? Hur ser motivationen ut i 

relation till biologiskt kön? Hur ser motivationen ut beroende på om eleven är aktiv i en 

idrottsförening eller inte? 

 

Metod 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med totalt 132 respondenter där majoriteten var 

från Stockholm. En webbenkät genomfördes med högstadieelever i årskurs 9. Respondenterna 

var jämnt fördelat mellan könen där 70 % av de svarande var aktiva i en idrottsförening vid 

genomförandet. 

 

Resultat 

Resultatet visar att pojkar är mer motiverade än flickor till idrottsämnet. Dessa skillnader 

förelåg även mellan de psykologiska behoven kompetens och tillhörighet. Inga skillnader i 

motivation visade sig mellan elever som är föreningsaktiva och de elever som inte är det.  

 

Slutsats 

Ytterligare studier behövs för att undersöka varför dessa skillnader i motivation mellan kön 

finns. Det behöver även tas fram metoder och arbetssätt för att motivera samtliga elever till 

idrottsundervisningen. 
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1 Inledning 

Under slutet av 2016 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att undersöka om det fanns ett 

behov av mer rörelse i den svenska skolan. Skolverket lämnade in en plan som syftar till att 

ge alla elever en möjlighet till mer rörelse under skoltiden. Redan 2010 lämnades en motion 

in till Riksdagen om behovet av fler idrottstimmar i den svenska grundskolan. Denna motion 

motiverades bland annat utifrån att allt färre ungdomar är fysiskt aktiva på sin fritid idag samt 

att andelen överviktiga barn är fyra till fem gånger så stor idag jämfört med förr. Ungdomar 

har idag andra vanor vad gäller fysisk aktivitet. Skärmtiden ökar samtidigt som allt fler barn 

blir diagnostiserade med sjukdomar som astma och diabetes. I motionen motiveras fördelarna 

med fler timmar till ämnet Idrott och Hälsa genom att betona att elevernas koncentration samt 

kunskapsutveckling gynnas av en mer aktiv vardag, samt att deras generella fysiska hälsa 

påverkas positivt av mer fysisk aktivitet. Denna motion har lett fram till att regeringen 

beslutat att utöka undervisningstimmarna i Idrott och Hälsa med 100 timmar per läsår, denna 

ändring kommer att träda i kraft 1 juli 2019. Det är ännu inte beslutat i vilka stadier i 

grundskolan som dessa idrottstimmar kommer att förläggas, där det finns olika förslag från 

Skolverket. Idrott och hälsa kan ses som ett betydelsefullt ämne inom den svenska skolan. De 

elever som inte är aktiva under sin fritid och inte blir uppmuntrade av föräldrar, kamrater eller 

andra närstående personer är endast aktiva under Idrott och Hälsa lektionerna. Detta leder till 

att ansvaret för att dessa individer ska få den fysiska aktivitet de behöver ligger på skolan, och 

då främst idrottslärarna. Det finns många elever som tycker att Idrott och Hälsa är det 

roligaste och bästa ämnet i skolan, men det finns även de individer som tycker precis tvärtom. 

(Regeringskansliet 2018; Skolverket 2018; Sveriges Riksdag 2010) 

 

Ämnet Idrott och Hälsas syfte är bland annat att ge eleverna förutsättningar för att utveckla 

den egna fysiska förmågan samt hur individen kan påverka sin hälsa genom hela livet. En 

annan del av ämnets syfte är att eleven ska utveckla ett förtroende för de egna fysiska 

färdigheterna samt att eleven ska få värdefulla erfarenheter av olika former av rörelse. 

(Skolverket 2011, s.48) 

 

Idrott och Hälsa är ett ämne som delar elevernas uppfattningar om ämnet, beroende på deras 

tidigare erfarenheter. Denna studie syftar till att undersöka hur motiverade elever i årskurs 9 

är för ämnet Idrott och Hälsa. Dessa elever har endast dryga två år kvar där Idrott och Hälsa 
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ingår i deras skolutbildning, vilket gör det intressant att se hur dessa elevers motivation till att 

delta under idrottslektionerna ser ut. 

 

2 Bakgrund 

Vid millenniumskiftet minskade tiden för Idrott och Hälsa i skolan, fler mål än tidigare skulle 

uppnås samtidigt som den obligatoriska undervisningens tid minskade. Redan vid denna tid 

kom indikationer på att ungdomarna hade en allt för stillasittande vardag där övervikt och 

andra åkommor identifierades som en följd av detta. (Lindroth 2011, s.255) 

 

Vid införandet av den nya läroplanen 1994 (Lpo94) fanns det önskemål om mer teoretisk 

undervisning i ämnet, varför hälsa lades till i ämnets namn. Fastän de nya styrdokumenten 

hade tre kunskapsområden som undervisningen skulle innehålla, så var det lärarnas egna 

erfarenheter och intressen som styrde undervisningens innehåll i stort. Aktiviteter som 

bollspel och friidrott fick stort utrymme, medan de teoretiska inslagen fick litet utrymme i 

undervisningen. En del av syftet med den nya läroplanen uppfylldes alltså inte, hälsa hade 

fortfarande en liten roll i undervisningen. (Lindroth 2011, s.256) 

 

Höstterminen 2011 infördes en ny läroplan i den svenska skolan, det blev således ett 

läroplansskifte från Lpo94 till Lgr11. Med denna nya läroplan förändrades ämnet Idrott och 

Hälsas fokus och innehåll. Ämnet har fortfarande samma benämning i form av namn, men i 

undervisningen ska mer fokus läggas på hälsa. Vid undervisning utifrån Lpo94 skulle 

eleverna få utöva och skaffa sig nya kunskaper om olika träningsmetoder och idrotter, 

samtidigt som de skulle skaffa sig kunskaper om hur kost, sömn och motion kan påverka en 

individs hälsa. Dessa två delar har tidigare varit uppdelad i praktiska och teoretiska lektioner, 

men vid införandet av den nya läroplanen 2011 var målet att dessa två skulle integreras mer i 

varandra vid undervisningen. (Sundblad 2012) 

 

Lpo94 fick ofta kritik för att vara för otydlig och svårtolkad, detta ledde till att lokala 

arbetsplaner skapades inom kommunerna för att tydliggöra målen i ämnet samt hur lärarna 

skulle arbeta för att få eleverna att nå upp till dessa mål (Annerstedt 2007, s.98f). I den nya 

läroplanen Lgr11 har innehållet konkretiserats för samtliga åldrar, vilket bidrar till en 

tydligare struktur om vilka moment eleverna ska möta under idrottslektionerna samt vilka 

krav de ska uppnå (Sundblad 2012, s.158).  
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En av de största förändringarna mellan läroplanerna Lpo94 och Lgr11 är att ordet 

kunskapskrav förekommer för första gången. Inom läroplanen från 1994 beskrevs målen som 

mål att nå upp till eller mål att arbeta mot, men i den nya läroplanen från 2011 benämns dessa 

ord istället med kunskapskrav. Det är alltså inte längre ett mål för eleverna att nå upp till en 

viss kunskap, utan ett krav. Det har alltså skett en förändring i benämningarna av kunskap 

genom den nya läroplanen. Målen i Lgr11 handlar om vilka kunskaper som undervisningen 

ska vara inriktad mot, medan kunskapskraven redogör för de kunskaper som varje elev ska 

kunna vid terminens slut. (Forsberg 2011, s.615; Wahlström 2015) 

 

Som ovan beskrivits har det skett en historisk förändring i skolans läroplaner mellan åren 

1994 och 2011. Forskningsläget som kommer att presenteras längre fram i arbetet bygger på 

artiklar som i mångt och mycket utgår från Lpo94. Motivationsforskningen inom den svenska 

skolan är än så länge inte gjord i någon större omfattning utifrån den senaste läroplanen, 

Lgr11.  

 

2.1 Motivation 

Nedan kommer studiens teoretiska referensram att beskrivas och förklaras, men först 

presenteras en översiktlig förklaring av begreppet motivation samt en bild av hur 

motivationsteorier vuxit fram. En introduktion till begreppet motivation kan förklaras genom 

citatet “Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål.” (Nationalencyklopedin 2018).  

 

2.1.1 Perspektiv 

Motivation är ett begrepp lika brett som hälsa och går inte att definiera entydigt som 

exempelvis bollspel, men det ses inte som ett hinder utan som en möjlighet. Det finns alltså 

flera möjligheter till att beskriva vad motivation är och vad det inte är bland annat genom att 

vi vill ha något, vi vill undvika något eller att vi gör något på grund av en inre lust (Bergman 

& Israelsson, 2018 s. 67). Nedan kommer flera olika hypoteser och teorier presenteras kring 

begreppet motivation, vissa kanske lämpar sig bättre än andra men det finns inga rätt och fel i 

skapandet och avgränsandet av ett begrepp, utan endast mer eller mindre passande. Syftet när 

följande teorier valts ut är alltså inte att finna den ultimata teorin för att på bästa sätt 

konkretisera ett begrepp utan helt enkelt vad som anses vara mest lämpat att utgå ifrån som 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motiv
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teoretisk referensram. Så med det sagt låt oss fortsätta, vilka teorier finns där ute i etern och 

vilka har valts att fokusera extra på? Ett sätt att börja med det hela och se det på är att måla 

upp en spelplan med fyra kategorier eller perspektiv där olika teorier verkar är enligt följande; 

deterministiskt, mekaniskt, organiskt och kognitivt, se bild 1. (Roberts & Treasure 2012, s. 7) 

 

Bild 1. Fyra huvudkategorier av motivationsteorier. 

 

 

 

 

 

 

 

De två första kategorierna, deterministiskt och mekaniskt, kan beskrivas som perspektiv där 

teorin utgår ifrån att människor drivs (och således motiveras) av sina egna individuella 

psykologiska behov. Detta kan vara till exempel glädjen som upplevs av att utföra en aktivitet 

personen trivs med eller belöningen i form av en bekräftelse från arbetsgivaren vid ett väl 

utfört jobb. Det deterministiska och mekaniska perspektivet är alltså oerhört grundläggande i 

sin syn på människan och i förklaringen till varför ett beteende ser ut som det gör. Det tredje 

perspektivet, det organiska, tar istället hänsyn till vad vi som människor har för medfödda 

behov till exempel att äta, bajsa, sova och att vi som individer drivs av dessa medfödda behov 

men också hur de utspelar sig i sociala sammanhang. Hur vi som människor finner våra drifter 

till livet kan då ses i och med hur de medfödda behoven samspelar med andra människor och 

utvecklas därigenom, till exempel tanken ”har jag någon annan att dela min måltid med”. Det 

fjärde och sista perspektivet kategoriseras som kognitivt och innebär att vi kan se på oss 

människor som aktiva, initiativtagande och tolkande individer av våra subjektiva framgångar. 

Med det menas alltså att vi som människor drivs i livet genom att ständigt reflektera över våra 

erfarenheter och på så vis finna motivation till att genomföra nya äventyr i livets pågående 

saga. Förståelsen för de olika kategorierna och perspektiven blir viktigt för att det ger en 

insikt till kommande stycke som presenterar diverse teorier om motivation och dess 

egenskaper. Vissa tar avstamp i det kognitiva perspektivet med fokus på individens målbild 

medan andra i det organiska perspektivet med ett dynamiskt synsätt där individen är ständigt 
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aktiv i sitt eget beslutsfattande och beteende som strävar efter uppsatta mål. (Roberts & 

Treasure 2012, s. 7ff) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att teorier om motivation kan kategoriseras i fyra olika 

perspektiv; deterministiskt, mekaniskt, kognitiv samt organiskt där följande arbete ser på 

motivationsteorier ur det kognitiva perspektivet. 

 

2.1.2 Teorier 

En sorts grund till motivationsteorier inom sportens värld bildades på sent 70-tal av en grupp 

barnpsykologer på ett institut i centrala USA. Achievement Goal Theory eller Målteorin 

(enkelt översatt) grundar sig i antagandet om att individen är en målorienterad organism som i 

sina handlingar och beteenden utgår ifrån tydliga intentioner och är ständigt rationell i sitt 

agerande. Uppnådda mål föder en subjektiv tro hos individen som påverkar hennes 

beslutfattande i framtida prestationsorienterade situationer. Enligt teorin måste en människas 

beteende och vanor både förstås och förklaras av personens mål samt själva syftet med 

uppgiften, innan någonting överhuvudtaget sker behöver det alltså vara klarlagt vad som 

förväntas uppnås i samband med en eventuell prestation. En prestation kan även uppfylla flera 

mål som till exempel glädje för stunden och återhämtning över tid, individens samlade 

kraftansträngning samt resursprioritering är således förenad med målens omfattning. 

Individens egen kompetens för prestationen, som ständigt står i fokus enligt Målteorin, är en 

huvudingrediens i utvecklandet av motivation och kan konkret ses som en energikälla. Denna 

fenomenologiska teori går ut på att huvudmålet med handlingen, eller prestationen, alltid är 

att utveckla den egna förmågan hos individen, om inte det så sker ett så kallat 

nyinlärningsfokus, men referenspunkten är ständigt den subjektiva utgångspositionen och den 

förändringsprocess som har skett därifrån. I och med dess tydliga ramar om att målen styr 

beteenden och att prestation alltid står i fokus har Målteorin på ett naturligt sätt fått sig en 

plats inom sport där olika prestationsmål, individuella som gemensamma, är själva 

aktivitetens syfte sett ur ett idrottsligt perspektiv. Inför en stor match eller tävling används 

ofta, om inte alltid, en målfokuserad inställning att möjligtvis vara bättre än sin motståndare, 

prestera ytterligare mer än sin föregående insats eller att imponera och bryta barriärer på ett 

nytt sätt och därav följer den onekliga kopplingen mellan Målteorin och idrottens värld. 

(Roberts & Treasure 2012, s. 212 & 254) 
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En annan teori som påminner om Målteorin och även den har utgångspunkt i det kognitiva 

perspektivet är Self-Efficacy. Denna teori arbetar med individens tolkning av sin egen 

prestation, syn på sig själv och upplevd kompetens inför en uppgift. Det handlar om 

personens tro på sin egen förmåga att utföra, eller att utföra en uppgift, för att nå ett givet 

resultat i en särskild situation. Enligt teorins grundare kommer en individs tilltro på sig själv 

att påverka beteendet och inställningen inför en uppgift eller ett mål. Till exempel om ett barn 

har en stark tro på sig själv vad gäller att lära sig nya motoriska färdigheter, som att lära sig en 

ny fint i sin idrott, kommer den individen med större sannolikhet säga ja när en ny möjlighet 

till att lära dyker upp. På samma sätt kommer ett barn med låg tro på sig själv, och säg 

exempelvis lära sig en koncentrationsövning, sannolikt snabbare bli frustrerad och avbryta 

uppgiften vid eventuella bekymmer, menar teorin. På så sätt är teorin om den egna förmågan 

situationsanpassad men att en individ som har en god tro på sin egen förmåga i många och 

flera moment komma att kunna utstå motgångar och svårigheter eftersom de är bättre 

beprövade i sina erfarenheter. (Bandura 1997, s. 214ff; Roberts & Treasure 2012, s. 271ff; 

Yancey 2013) 

 

Den tredje och sista teorin i rapporten används som teoretisk referensram i studien och är 

Self-determination Theory (SDT), vilken på sätt och vis växt fram ur ovan beskrivna teorier 

inom samma perspektiv. Självbestämmandeteorin är viktig i förståelsen av en människas inre 

och yttre motivation. Att vara självbestämmande kan ses som ett val för individen och däri 

ligger också hennes problem, utmaningar och möjligheter med dess intentioner och vilja som 

följer därav. Autonomi är ett begrepp som historiskt har växt fram som allt starkare i och med 

Självbestämmandeteorin och kan ses som en gemensam nämnare mellan ovan nämnda teorier 

angående hur en människas beteende ska bedömas. Även bland kognitiva perspektiv och dess 

tillhörande teorier skiftas fokus ofta till att hamna på beslutsfattande även om det till viss del 

sker i närliggande sociala sammankopplingar. Då det inte är densamma som 

Självbestämmandeteorin så kan det ändå finnas andra teorier som betonar vikten av upplevd 

autonomi och en teori som särskild aktualiserar detta begrepp är Maslow och hans teori om 

behovstrappan där människan har ett ständigt behov av trygghet samtidigt som det råder en 

inre konflikt då individen vill utvecklas och således lämna det trygga (Bärmark 1985, s. 109 

& 146). Självbestämmande kan ofta ses som att individen har ett val och står inför om en 

uppgift ska genomföras eller inte och det kan till exempel vara att personen lämnar över 

kontrollen till någon annan. Likväl motverkas självbestämmande hos individen när val om 

exempelvis kontroll försvinner och personen upplever att hon måste vara i kontroll eller 
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försöker styra effekten av ett resultat i given inriktning, så är det negativa konsekvenser vilket 

beskrivs med avsaknad av självbestämmande eller kort och gott amotivation. (Deci & Ryan 

2014, s. 35; Roberts & Treasure 2012, s. 92) 

 

Slutligen kan sägas att Självbestämmandeteorin, som arbetet utgår från, på sätt och vis har 

vuxit fram ur tidigare teorier som Målteorin och Self-Efficacy. Den gemensamma nämnaren 

mellan alla tre är att fokus ligger på individens egna val och hennes tro på den egna förmågan. 

Detta kommer visa sig vara särskilt intressant när SDT presenteras ytterligare och vilka 

faktorerna för en rigid motivation är och hur de cementeras hos individen. 

 

2.1.3 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin har många lager och flera olika hypoteser kring vad motivation är 

och hur det används rent praktiskt i både idrottssammanhang samt inom jobb och skola. Den 

gemensamma nämnaren är dock att motivation grovt delas upp i inre och yttre faktorer och att 

ingen individ bara har det ena eller det andra utan rör på sig som ett kontinuum däremellan 

beroende på situation, se bild 2. 

 

Bild 2. Inre och yttre motivation. 

 

 

 

 

 

Yttre motivation kan ses som morot eller piska och kan aktivera belöningssystemet i vår 

hjärna medan inre motivation ofta beskrivs som att en individ utför en uppgift för att hen 

känner att det är kul och tillfredsställande på ett eller annat sätt. Den inre motivationen är 

alltså något att sträva efter då personen utför en aktivitet för att den mår bra av det samt 

känner en tillfredsställelse inombords, utan några yttre krav. Att förklara och förstå hur inre 

motivation kan uppnås görs på lite olika sätt enligt Självbestämmandeteorin, en av 

underkategorierna till teorin benämns som de grundläggande psykologiska behoven och med 

detta menas specifikt tre delar: Autonomi, Kompetens och Tillhörighet. Att uppleva en eller 

alla tre av dessa behov kan variera från situation till situation men det kan oavsett beskrivas 

som att för att sträva efter en inre motivation bör åtminstone en av dessa tre finnas hos 

individen i någon grad. (Deci & Ryan 1985, s. 38f; Roberts & Treasure 2012, s. 109 & 237) 
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De tre delarna är väl beprövade och nämns ofta inom idrottsundervisningen enligt nedan: 

Autonomi. Det finns evidens från flera studier som stödjer tesen om att elever uppnår högre 

autonomi genom att vara ansvarsfulla i idrottsundervisningen och därigenom upplever en 

känsla av kontroll i ämnet. Samlade studier från Chu och Zang (2018) visar slutsatser att flera 

elever uppnår autonomi genom att vara ansvarsfulla och det inkluderar viljan till fair play 

samt att stödja sina klasskamrater. Dessa idéer får ytterligare fäste och kan refereras till som 

“lag autonomi” enligt studierna, begreppet autonomi har då växt utanför den enskilda 

individen och omfattar det vi vanligtvis bemärker som lagkänsla alternativt 

klassammanhållning. Vidare har det visat sig att de undersökta eleverna påverkas positivt av 

att få välja exempelvis vid sådant marginellt som färg på västar, eller andra karaktärer av 

utrustning och dess val, kan ha positiv effekt på autonomi hos de undersökta eleverna. 

 

Kompetens. Flera studier visar att ett huvudmål i undervisningen bör vara att utveckla 

kompetens hos studenterna eftersom detta kan förbättra den tekniska kunskapen hos individen 

och därmed spela en inflytande roll i klassrummet. Den upplevda förmågan att utföra något 

väl på idrottslektionerna är särskilt utvecklande för elever och studenter som inte har en 

tidigare god vana av att vara duktiga utövare inom en idrott. Dessa elever kan då stärka sin 

självbild av att kunna utföra varierande uppgifter och roller inom idrottens värld. Forskningen 

visar även att aktiviteter som är tävlingsinriktade, såsom matchspel, leder till amotivation som 

har en låg upplevd kompetens inför aktiviteten och elever tvekar därför på sin egen förmåga 

och känner heller inget stöd inför sin praktiska kunskap. (Chu & Zang, 2018) 

  

Tillhörighet. Är det mest tongivande psykologiska behovet inom idrottsundervisningen sett 

till motivationsforskningen. Chu och Zang (2018) visar att tillhörigheten stärks redan efter en 

termin av idrottsundervisning och inte bara hos de inriktningar som haft ett dedikerat fokus på 

att utveckla autonomi och kompetens. Amotiverade elever vars tillhörighet stärkts genom 

idrottsundervisningen har även rapporterats med högre känslor av glädje inom skolämnet. Ett 

sätt tillhörighet har stärkts på har varit att låta eleverna ta del av problemlösningsuppgifter i 

grupp vilket gynnat individens generella inställning till klassen i positiv manér och även då 

stärkt lagkänslan och klassammanhållningen. Tillfredsställelsen med tillhörigheten i klassen 

måste också tas till hänsyn i forskningen ur både ett elevperspektiv, som bland annat 

innefattar ett större ansvar för sina kamrater, samt ur ett lärarperspektiv som innebär att se 

varje elev som en enskild individ som alla förtjänar att uppnå en viss uppmärksamhet. (ibid) 
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Till sist kan sägas att Självbestämmandeteorin är en motivationsteori som pekar på att 

motivation påverkas av inre och yttre faktorer men att individen ständigt rör sig emellan dessa 

två. För att ytterligare stärka den inre motivation, som eftersträvas, kan de grundläggande 

psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet användas som faktorer i 

förståelsen för vad motivation är. 

 

2.2 Forskningläge – nationellt 

I Sverige har ett flertal studier genomförts där syftet bland annat har varit att undersöka 

elevernas inställning till ämnet Idrott och Hälsa. Det har även genomförts studier där 

idrottslärarna står i fokus, där de har fått ge sin syn på vad de anser är viktigt i ämnet Idrott 

och Hälsa, samt vad de anser att eleverna ska lära sig under idrottslektionerna.  

 

Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008) jämförde resultat från två olika studier genomförda 

2001 och 2007. Under dessa år har lärarnas bild av vad de anser är viktigt för eleverna att lära 

sig förändrats en del, då de år 2001 tyckte att det var viktigt att få eleverna att vara fysiskt 

aktiva och ge eleverna en möjlighet till fysisk träning. Vid den senare studien stod inte denna 

fysiska träning i fokus längre, utan lärarna ansåg att det var viktigare att ge eleverna kunskap 

om hur de sköter sin hälsa, hur de utvecklar sin sociala kompetens samt att eleverna ska ges 

möjlighet att inhämta kunskaper för att nå upp till de kunsjapskrav som finns för ämnet. Det 

finns även skillnader vad gäller lärarnas undervisningsinnehåll beroende på när de tog sin 

lärarexamen. De idrottslärare som tog examen efter 1994 anser inte att det är lika viktigt att 

eleverna har kul i gruppen under idrottslektionerna samt att det inte är lika viktigt att eleverna 

får arbeta med och utveckla sina kunskaper om miljöfrågor. (Lundvall, Meckbach & 

Wahlberg 2008) 

 

Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008) gjorde även jämförelser mellan idrottslärarnas och 

elevernas syn på vad de förväntas lära sig under lektionerna i Idrott och Hälsa. Denna 

jämförelse visar att idrottslärarna och elevernas syn på vad de studerande förväntas lära sig 

under idrottslektionerna skiljer sig mycket åt. Av de elever som deltog i undersökningen 

ansåg 95 % att de fick lära sig hur de vanligast förekommande idrotterna går till, till exempel 

fotboll och innebandy. Endast 10 % av lärarna ansåg att det var viktigt att ge eleverna 

kunskaper inom de vanligast förekommande idrotterna, detta leder till att bilden av 
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undervisningens innehåll blir otydlig. Idrottslärarna uppger att nästan fyra av tio elever är 

skickliga när det kommer till bollspel, men väldigt få elever är lika skickliga när friluftsliv 

och rörelse till musik står på schemat. Detta är en indikator på att undervisningen i ämnet 

Idrott och Hälsa inte levt upp till det som står i kursplanen, vilket leder till att eleverna inte 

heller kommer att nå upp till de mål som finns för ämnet. (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 

2008) 

 

Larsson (2008) redogör i sin studie för att eleverna vid vissa tillfällen uppfattar ämnet Idrott 

och Hälsa som en paus från övriga skolämnen, då de inte behöver prestera någonting i ämnet. 

De har även svårt att motivera varför Idrott och Hälsa är ett viktigt ämne i skolan. Eleverna 

uppfattar ämnet som mindre viktigt än övriga skolämnen, där de får vara fysiskt aktiva en 

stund utan att behöva tänka på att uppnå några mål. De elever som försöker ge ett svar på vad 

de förväntas lära sig under idrottslektionerna anger att de ska lära sig olika beteenden, 

kunskaper samt att de ska våga utföra olika aktiviteter som de tidigare inte ägnat sig åt. De 

studerande uppger att det i ämnet Idrott och Hälsa blir svårare att uppfatta vad de förväntas 

lära sig under lektionerna då det i ämnet sällan är några prov eller tillfällen att visa upp sina 

förmågor. Några elever menar att de haft olika prov vid enstaka tillfällen, men att det då 

handlat om fysiska tester som konditionstest. Andra elever förklarar att de blivit bedömda 

genom att hålla i egna lektioner för klassen, men att det även då blir svårt för eleverna att 

uppfatta vad de förväntas prestera för att få ett visst betyg. (Larsson 2008) 

 

I andra undersökningar om elevernas syn på ämnet Idrott och Hälsa, har elever med en 

negativ inställning till ämnet även angivit att de tycker att ämnet är mindre viktigt än övriga 

ämnen. I dessa undersökningar har även elevernas föräldrar fått ge sin syn på idrottsämnet, 

där de negativt inställda elevernas föräldrar inte anser att Idrott och Hälsa i lika hög grad är 

lika viktigt som övriga ämnen. De positivt inställda elevernas föräldrar tycker dock att ämnet 

är lika viktigt eller viktigare än övriga ämnen i den svenska skolan. (Meckbach & Lundvall 

2008; Redelius 2004) 

 

Flera studier visar att en stor del av alla elever alltid är delaktiga och närvarande på 

idrottslektionerna, men det finns ett antal elever som sällan är delaktiga på 

idrottsundervisningen. Det är en större andel flickor än pojkar som väldigt sällan är delaktiga 

under Idrott och Hälsa lektionerna, vilket även speglar elevernas inställning till ämnet. Det är 

fler flickor än pojkar som har en negativ inställning till Idrott och Hälsa. Denna negativa 
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inställning har även en koppling till elevens betyg i ämnet, där de negativt inställda eleverna 

generellt har ett lägre betyg än de positiva eleverna. Eleverna med en negativ inställning till 

ämnet Idrott och Hälsa känner även att de har en lägre kompetens inom ämnet än vad de 

positivt inställda eleverna känner. (Meckbach & Lundvall 2008; Lundvall, Meckbach & 

Wahlberg 2008; Redelius 2004) 

 

Denna känsla av att eleverna inte känner sig kompetenta inom ämnet kan även leda till 

motoriska skillnader. Nyberg och Tidén (2004) kom fram till att pojkar är motoriskt 

kunnigare i årskurs 9 än vad flickor är. De argumenterar för att flickorna behöver ges mer 

stimuli och mer tid för träning av motoriken än vad pojkarna behöver för att fortsätta leva ett 

fysiskt aktivt liv. Denna fysiska aktivitet blir även extra viktig när individen kommer in i 

puberteten, då vissa kroppsliga förändringar sker. De skillnader som kommit fram i studien är 

inte lika stora på alla skolor, utan det verkar som att miljön, kulturen av fysisk aktivitet på 

skolan samt idrottsföreningarna på orten har en stor påverkan på elevernas motoriska 

kunnighet. (Nyberg & Tidén 2004) 

 

Redelius (2004) beskriver att de negativt inställda elever i lägre grad uppfattar sig själva som 

en person som blir svettig eller andfådd under idrottslektionerna. Detta kan hänga samman 

med att de elever som är föreningsaktiva på fritiden har ett större inflytande gällande val av 

aktiviteter som ska ingå i undervisningen (Larsson 2008). Generellt är bollspel och bollekar 

den populäraste aktiviteten under idrottslektionerna både vad gäller pojkar och flickor, men 

dessa aktiviteter leder till att de individer som inte tycker om bollspel eller bollekar blir 

inaktiva under idrottslektionerna (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008).  

 

Skolinspektionen genomförde under 2018 en granskning av hur kvalitén på undervisningen i 

ämnet Idrott och Hälsa såg ut på de svenska högstadieskolorna. Denna granskning visade att 

av de tre kunskapsområden som finns i kursplanen för ämnet så var det kunskapsområdet 

rörelse som dominerade undervisningen. Den form av fysisk aktivitet som fortsatt dominerar 

inom idrottsundervisningen i skolan är olika former av bollspel och bollekar, vilka Lundvall 

et al. (2008) beskriver som de populäraste aktiviteterna bland majoriteten av skoleleverna. 

Några av idrottslärarna på de granskade skolorna menade att eleverna skulle träna olika 

rörelseförmågor eller andra färdigheter genom bollspel eller bollekar, där de även förändrade 

spelen så att alla skulle kunna delta och nivåskillnaderna minskade. (Skolinspektionen 2018) 
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Inom föreningsidrotten är det en självklarhet att tävling är en del av idrotten, men detta verkar 

även vara vanligt förekommande i ämnet Idrott och Hälsa när olika former av bollspel står på 

schemat. Vid Skolinspektionens granskning av den svenska skolan uttryckte ett flertal elever 

att de upplever tävlingsmomenten som någonting negativt då det finns en negativ jargong i 

klassen, samt att de som är mindre bra på den pågående aktiviteten ofta blir kränkta på olika 

sätt för att de inte är tillräckligt duktiga. Detta kan leda till att några elever inte vill delta på 

idrottsundervisningen, eller att de tar en mer tillbakadragen roll vilket leder till att de inte kan 

visa upp sina färdigheter för idrottsläraren. En annan del i anslutning till idrottslektionerna 

som eleverna nämner som en anledning till att inte vilja delta är situationen i 

omklädningsrummet. Ett antal elever upplever stämningen i omklädningsrummet som otrygg 

där olika former av kränkningar utspelar sig. (Skolinspektionen 2018) 

 

Den nästa vanligast förekommande aktiviteten under idrottsundervisningen, förutom bollspel 

och bollekar, är redskapsgymnastik där eleverna ska lära sig olika färdigheter genom olika 

progressionsstegar. Undervisning som innehåller olika träningsformer, hälsorelaterade 

kunskaper eller friluftsliv förekommer väldigt sällan, vilket leder till att två tredjedelar av 

kursplanens kunskapsområden nästan försvinner. Att vissa delar har ett större fokus medan 

andra delar knappt berörs i undervisningen kan även leda till att eleverna har svårt att förstå 

vad i ämnet Idrott och Hälsa det är som de ska lära sig. I den senaste granskningen av ämnet 

säger sig eleverna många gånger veta vad de ska göra på lektionerna, men det är väldigt sällan 

de vet varför de ska utföra aktiviteten eller i vilket syfte de ska utföra aktiviteten. Precis som 

Larsson (2008) beskrev det i sin studie visste eleverna för tio år sedan inte vad de förväntades 

lära sig i ämnet, vilket undersökningar än idag bekräftar. (Skolinspektionen 2018) 

 

Den senaste granskningen av högstadieskolorna i Sverige visade även att en av fem elever av 

olika anledningar inte deltar under idrottslektionerna. Några av dessa elever är delaktiga i 

vissa moment under lektionerna, andra får en uppgift som är kopplad till lektionsinnehållet, 

en annan får fungera som en hjälpreda till läraren och några får ta en promenad istället. 

Idrottslärarna aktiverar alltså dessa elever på olika sätt, och de uppger att de har en eller ett 

par olika arbetssätt och metoder för hur de ska få dessa inaktiva elever att vilja vara aktiva 

under idrottslektionerna istället. Resultatet av dessa arbetssätt och metoder är att var femte 

elev fortfarande inte deltar i idrottsundervisningen med övriga i klassen. (Skolinspektionen 

2018)  
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Sammanfattningsvis är det svenska forskningsläget relativt brett, då ett flertal studier 

undersökt Idrott och Hälsa i den svenska skolan. Larsson (2008) nämner att eleverna har svårt 

att säga varför Idrott och Hälsa är ett viktigt ämne i skolan, vilket kan påverka elevernas 

motivation till idrottsundervisningen. Studier har även visat att alla elever inte har en positiv 

inställning till ämnet, där det är fler flickor än pojkar som har en mer negativ inställning till 

idrottsundervisningen jämfört med killar (Meckbach & Lundvall 2008; Lundvall, Meckbach 

& Wahlberg 2008). De elever som har en lägre motivation till ämnet känner sig även ha en 

lägre kompetens i Idrott och Hälsa (ibid). Nyberg och Tidén (2004) diskuterar att en lägre 

känsla av kompetens kan leda till större motoriska skillnader när ungdomarna blir äldre. På 

senare tid har Skolinspektionen genomfört en granskning av kvalitén i undervisningen, där det 

kom fram att en av fem elever inte deltar regelbundet i ämnet Idrott och Hälsa 

(Skolinspektionen 2018). Det visade sig även att vissa elever upplever sig ha en lägre 

kompetens i ämnet då olika tävlingsmoment står på schemat (ibid)  

 

De flesta av dessa studier är genomförda för många år sedan, och det är ingen av dessa studier 

som använt sig av Självbestämmandeteorin som teoretisk referensram. Denna undersökning 

syftar till att ge en nyanserad bild av elevernas motivation till ämnet Idrott och Hälsa, där 

elevernas motivation kommer att undersökas utifrån elevens upplevda autonomi, kompetens 

och tillhörighet. 

 

2.3 Forskningläge – internationellt  

Langdon, Webster, Hall och Monsma (2014) skriver i sin artikel om hur fenomen i 

undervisningen i Idrott och Hälsa kan förklaras med hjälp av Självbestämmandeteorin, 

däribland motoriska färdigheter. Syftet med deras studie var att undersöka om det fanns något 

samband mellan elevers upplevda grundläggande psykologiska behov, alltså kompetens, 

tillhörighet och autonomi, deras fysiska förmåga, kognitiv kunskap och generell inställning 

till skolämnet. Studien omfattade ett urval på drygt 100 skolelever med en genomsnittsålder 

på 15 år, där även fyra lärare i ämnet var en del av studien. Empirin har samlats in med hjälp 

av olika enkätformulär under en period på 16 veckor. En del av enkätformulären bestod av 

Självbestämmandeteorins underkategori grundläggande psykologiska behov, som avser att 

mäta hur väl en individ upplever kompetens, tillhörighet och autonomi till sin omgivning. 

Författarna menar att Självbestämmandeteorin är väl anpassad till människors motivation och 

särskilt relevant för grundskolan och ämnet Idrott och hälsa eftersom att tonåringar varierar i 
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sin motivation till att engagera sig i ämnet och denna variation påverkar effekten av att uppnå 

ämnets krav och lärandemål. Utöver den grundläggande psykologiska behovsteoridelen ur 

SDT finns fler grenar och underkategorier som blandat avser att förklara hur väl en individ 

upplever inre motivation och sann glädje att utföra en uppgift. Hur väl inre motivation 

upplevs kan förklaras utefter ett kontinuum där yttre motivation står på ena sidan och tankar 

som ”läraren kommer belöna mig för att göra detta” står på den kanten medan vi på motsatt 

sida kan hitta tankar som beskrivs med ”för att det är roligt och underhållande”. Allt 

däremellan som att utföra något på grund av ångest, skuld eller skam kan placeras i änden på 

kontinuumet av amotivation, alltså avsaknad av inre motivation till att utföra något. Artikelns 

författare menar att i de flesta undervisningsmiljöer demonstreras att elever och studenter 

hamnar i luckan som kategoriseras till yttre motivation. Självbestämmande motivation 

förstärks när en individs grundläggande psykologiska behov som autonomi, kompetens och 

tillhörighet blir bemött och autonomi är ofta något som rapporterats saknas i en 

undervisningsmiljö. Det rapporteras även att desto mer en elev upplever en känsla av 

kompetens i aktiviteten och mer tillhörig till sina klasskamrater desto mer ökar den autonoma 

motivationen. Upplevd kompetens inför en aktivitet är vitalt för att det möjliggör en länk 

mellan individens beteende och ens önskade prestation. På samma sätt är upplevd tillhörighet 

lika centralt då en individs eget beteende kan formas efter individer i sin omgivning som 

individen värderar högt. Studiens resultat indikerar att undervisning som främjar elevernas 

självbestämmande där lärarna är stödjande i form av elevers upplevda autonomi påverkar 

studieresultaten i ämnet, framförallt påverkas utvecklingen av den motoriska förmågan, i 

positiv bemärkelse. (Langdon, Webster, Hall & Monsma 2014) 

 

Sun, Li och Shen (2017) presenterar en reviewartikel om litteraturen kring Idrott och Hälsa 

som skolämne kopplat till Självbestämmandeteorin och dess förutsättningar. En del av 

resultatet handlar om att det finns positiva kopplingar om motivation till ämnet bland 

skolungdomar och deras syn på kunskap om styrke- och konditionsträning, utvecklandet av 

motorik, förmågan att vara fysiskt aktiv i framtiden samt generell ihärdighet och prestation. 

Artikeln visar även på att det finns ett samband kring ämnets innehåll och negativa känslor 

som att vara uttråkad och olycklig. Studien problematiserar även att ämnet Idrott och Hälsa är 

ett unikt ämne på så sätt att det ska utveckla både motoriska förmågor såsom kognitiva samt 

en känslomässig uppfattning hos individen. (Sun, Li & Shen 2017) 
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Studier visar att lärarens kontrollerande ledarskap påverkar elevernas motivation negativt, 

desto mer kontrollerande läraren är desto mindre autonomi upplever individen och 

motivationen inför uppgiften tryter. Att läraren alltså bygger ett klimat där endast läraren 

avgör vad som ska göras och hur det ska genomföras på lektionerna mynnar ut i att elevernas 

motivation för att utföra uppgiften drastiskt minskar eftersom de upplever att dem inte själva 

får vara med och påverka processen. Artikeln visar att lärare borde uppmanas att inte använda 

sig av ett sådant beteende och strategier i lärandesituationer med skolelever eftersom 

motivationens kvalité då sjunker och avtar inför själva undervisningen. (De Meyer, Soenens, 

Aelterman, Bourdeaudhuij & Haerens 2016) 

 

En studie har genomförts inom idrottsundervisningen bland skolelever i åldrarna 14-16 år i 

norra England om totalt 424 studenter. Det undersöktes hur respondenterna påverkas av en 

särskild typ av motivationsprocess som användes i studien vars huvudsyfte var att se vilka 

sociala faktorer som påverkar vilken typ av motivation och slutligen vad som blir 

konsekvenserna. Med hjälp av enkäter för att undersöka detta kunde forskarna bland annat 

tillfråga eleverna om deras upplevelse på områden inom kompetens, autonomi och 

tillhörighet. Utöver dessa psykologiska faktorer tillfrågades även eleverna om eventuell 

understimulans samt framtidsplaner. Resultaten i studien indikerar att upplevd kompetens är 

den övervägande grundläggande psykologiska faktorn till upplevd inre motivation. Detta 

eftersom kompetens leder till positiva erfarenheter samtidigt som yttre motivation istället ofta 

länkas i samband med negativa konsekvenser och erfarenheter. Inga skillnader mellan kön 

påträffas och resultaten var liknande sett över hela studiegruppen. Artikelns syfte understryker 

betydelsen för upplevd kompetens hos grundskoleelever för att känna en inre motivation till 

skolämnet Idrott och Hälsa. (Ntoumanis 2001) 

 

En studie på grundskoleelever i årskurs 3 till 8 med nästan 800 respondenter genomfördes för 

att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan barnens motivation till skolan. Ett av 

fokusområdena i undersökningen var etnisk bakgrund, en annan kön och ett tredje 

kronologisk ålder. De fann varken samband eller korrelationer i skillnader mellan kön, 

etnicitet och (inre) motivation, däremot var det signifikant att desto äldre barnen blir desto 

mindre inre motiverade till skolan är dem. De äldre barnen drivs istället av en mer yttre 

motivation vilket i sin tur har en låg korrelation till prestation och studieresultat. Studien 

menar att det finns evidens för att uppmätt och upplevd inre motivation har en positiv 

inverkan på de akademiska resultaten hos eleven. Eftersom detta ofta innebär att barnen själva 
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söker sig till olika utmaningar, är generellt nyfikna och intresserade av sin skolgång leder till 

en vilja att utveckla sin kompetens. Samtidigt visar studien att sätta upp mål och på så vis 

stärka den yttre motivationen hos barnet kan leda till en sänkning i generellt engagemang och 

kognitiv utveckling. Sambandet mellan inre och yttre motivation kan också ses samarbeta och 

interagera med varandra, enkom för att den ena finns utesluter inte den andras existens. 

Individen kan alltså känna sig både yttre och inre motiverad till en uppgift i och med att båda 

delar ständigt finns där, när vi pratar om motivation ska vi därför inte se på inre och yttre som 

två olika dimensioner menar författarna. Alltså är inte frågan om individen är inre eller yttre 

motiverad i en särskild situation utan hur individens inre motivation ser ut. Detta kan visa sig 

hos skolelever genom att ett långsiktigt mål kan drivas av yttre faktorer, som till exempel ett 

högt betyg, men samtidigt kan dagens aktivitet här och nu bestå av inre faktorer, som att det 

är kul. Båda delar är därför viktiga att tas i hänsyn menar författarna. Att motverka den 

negativa trenden att äldre barn tappar i inre motivation är enligt författarna viktigt eftersom 

den alarmerande effekten hämmar barnets utveckling i förtid. (Lepper, Corpus & Iyengar 

2005) 

 

Sammanfattningsvis är det internationella forskningsläget gediget och ett flertal studier har 

genomförts genom åren och ämnet är ständigt aktuellt med nya rön. Självbestämmandeteorin 

har använts som teori i forskning som avser både skola och arbetsliv där resultaten varierar i 

vad som lyfts fram som särskilt intressant i förståelsen för motivation hos individer i olika 

situationer men återkommande är begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet. En del av 

föregående studier är av kvalitativ ansats samtidigt som andra är av en kvantitativ sådan och 

en del är dessutom tvärvetenskapliga. Föreliggande arbete är en tvärsnittsstudie med en 

kvantitativ ansats och bygger sin empiri med av hjälp skolungdomar från den svenska skolan 

där Självbestämmandeteorin används som teoretisk referensram i förståelsen för motivation 

till ämnet Idrott och Hälsa, något som sällan tidigare använts i den svenska skolan. 

 

2.4 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att pröva hur motiverade elever är för ämnet Idrott och 

Hälsa på grundskolans senare år. Undersökningen syftar till att utifrån begreppen autonomi, 

kompetens och tillhörighet i Självbestämmandeteorin undersöka hur elevernas motivation ser 

ut samt vilket av dessa tre behov som är störst.  
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Frågeställningarna är enligt följande:  

• Vad är det som driver eleverna i årskurs 9, utifrån Självbestämmandeteorin, till att 

delta i ämnet Idrott och hälsa? 

• Hur ser motivationen ut i relation till biologiskt kön? 

• Hur ser motivationen ut beroende på om eleven är aktiv i en idrottsförening eller inte? 

 

En hypotes som denna studie har är att de elever som är föreningsaktiva på fritiden tros ha en 

högre motivation till ämnet Idrott och Hälsa än de elever som inte är föreningsaktiva. 

Hypotesen grundar sig i författarnas egna erfarenheter från föreningslivet där denna 

idrottsliga delaktighet kan skapa en större vilja till fysisk aktivitet, ha lättare för 

klassammanhållning samt en vana med att ta emot instruktioner som därmed höjer 

motivationen till idrottsämnet i skolan.  

 

3. Metod 

Tillvägagångssättet vid insamlingen av empiri i denna studie har utgjorts av en webbenkät, 

ansatsen i denna undersökning är således av kvantitativ karaktär. Denna studie är en 

tvärsnittsstudie, mätningen av motivation har genomförts vid ett tillfälle med elever i årskurs 

9. 

 

3.1 Genomförande 

Som ett första steg i denna process mailades skolor i Stockholms län med en förfrågan om de 

var villiga att låta sina elever delta i denna undersökning. Kontaktuppgifter togs fram med 

hjälp av Stockholms Stads hemsida där uppgifter om samtliga grundskolor i Stockholms 

innerstad finns (Stockholms Stad 2018). De skolor som var intresserade av att delta i denna 

undersökning besvarade detta mail och därefter bestämdes om vi skulle komma ut till dem 

och genomföra enkäten i pappersform eller om vi kunde skicka en länk så att eleverna kunde 

genomföra denna enkät genom ett frågeformulär på internet. På några utav de skolor i 

Stockholms län samt en skola i Örebro län som deltagit i denna studie har kontakt tagits 

genom en personlig bekantskap. Innan eleverna besvarade denna enkät fick de läsa igenom ett 

informationsbrev där information om studien fanns samt vad deras deltagande innebar för 

dem, därefter fick de ge sitt samtycke till att delta i studien. Vid valet av ort att genomföra 

undersökningen utgick från ett geografiskt urval i första hand, då detta underlättade för oss 
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om skolan ville att vi skulle komma ut och genomföra enkäten med eleverna i pappersform. 

När datainsamlingen var färdig sammanställdes den insamlade empirin i Microsoft Excel, 

därefter genomfördes analyser av resultatet av de båda författarna oberoende av varandra. 

Denna resultatanalys genomfördes i Microsoft Excel samt i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics version 24. 

 

3.2 Urval 

I denna studie är populationen alla pojkar och flickor som går i årskurs 9 inom den svenska 

skolan. För att begränsa oss har ett bekvämlighetsurval använts då kontakt togs med skolor 

i Stockholms län. På några av de skolor som kontaktats har en personlig kontakt funnits, 

vilket underlättat vid insamlingen av empiri. För att få in en större empiri och nå fler 

respondenter togs även kontakt med en skola i Örebro län där en personlig kontakt finns, 

vilket innebär att hela studiens urval faller under ramen för ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2016, s.95).  

Totalt besvarades enkäten av 132 respondenter, med 120 personer från Stockholms län 

samt 12 från Örebro län. Respondenterna studerar på sex olika skolor. Av dessa 

respondenter är 64 män och 65 kvinnor samt tre stycken som ej uppgivit svar på frågan om 

kön. Av de 129 respondenter som ingick i datainsamlingen för vidare analys var 70 % 

aktiva i en idrottsförening. Samtliga personer som besvarade enkäten gick i årskurs 9 och 

var 15 år gamla vid tillfället. 

 

3.3 Enkät 

Enkäten som använts i denna undersökning för insamlandet av empiri är en beprövad enkät 

hämtad från selfdeterminationtheory.org, där enkäten Basic Psychological Needs Scales 

(BPNS) valts ut (Selfdeterminationtheory 2018). Genom att välja en enkät som redan grundar 

sig i Självbestämmandeteorin ges svar på hur elevernas motivation ser ut i relation till 

begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet. En ytterligare aspekt är att arbetet får en 

större tyngd i kopplingen till det teoretiska ramverket då Självbestämmandeteorin finns med 

genom hela arbetet, vilket bidrar till att behålla en tydlig röd tråd. Enkäten har översatts till 

svenska av författarna samt anpassats så att den är tillämpningsbar i denna undersökning, se 

bilaga 2. Enkäten består av 21 frågor och är indelad i tre kategorier vilka är autonomi, 
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kompetens och tillhörighet, vilket respondenterna inte kände till vid genomförandet. Några 

frågor i enkäten var snarlika för att pröva om respondenterna skulle vara konsekventa i sina 

svar, vilket hjälpte vid analysen av empirin i ett senare skede. 

 

Det var viktigt att enkäten var anpassad och formulerad till deltagarna i studien, om så inte 

varit fallet hade enkäten kunnat upplevas som svår eller jobbig att fylla i (Patel & Davidson 

2011, 241). För att enkäten skulle vara så väl anpassad som möjligt till respondenterna 

genomfördes en pilotstudie med ungdomar i samma åldersgrupp som de senare 

studiedeltagarna, dessa svar uteslöts från studiens resultat. Genom denna pilotstudie gavs svar 

på om enkätens uppbyggnad och formuleringar var adekvata, samt hur lång tid enkäten tog att 

besvara. Pilotstudien genomfördes även med syfte att minimera feltolkningar och andra 

eventuella fel vilket hade kunnat påverkat studiens resultat negativt. 

 

3.4 Tillförlitlighet 

Validiteten i denna studie har säkerställts genom att enkäten grundade sig i ett redan erkänt 

och beprövat enkätformulär. Om andra intressenter vill fortsätta studera detta område så 

kommer information tillhandahållas vid förfrågan om studiens upplägg och genomförande för 

att denna studie ska vara så replikerbar som möjligt. Vid genomförandet användes en 

webbenkät, dessa enkäter skickades direkt till oss elektroniskt efter genomförandet och 

sammanställdes sedan i en Excel-fil. Detta gjordes för att öka reliabiliteten i undersökningen. 

Då svaren från undersökningen sammanställts digitalt för att sedan analyserats av författarna 

oberoende av varandra har gett en större tillförlitlighet. För att garantera kvalitén i 

datainsamlingen genomfördes en pilotstudie innan empirin började samlas in, för att nå en 

större tillförlitlighet i undersökningen. (Patel & Davidsson 2011, s.103ff) 

 

3.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som berör individskydd som behöver ges 

särskild hänsyn inom samhällsvetenskaplig forskning vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). 

Nedan följer en beskrivning om hur hänsyn tagits till dessa forskningsetiska aspekter i den 

genomförda undersökningen. Informationskravet följdes genom att försökspersonerna fick ett 
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informationsbrev i samband med genomförandet av enkäten, försökspersonerna fick då även 

ett samtyckeskrav som de fyllde i innan de besvarade enkäten. Det togs även hänsyn till 

samtyckeskravet då samtliga respondenter deltog helt frivilligt och när som helst under 

studiens gång kunde välja att avbryta sin medverkan. Respondenterna fick ett integritetsskydd 

i form av anonymitet vid redovisning av den insamlade empirin, vilket innebär att 

hänvisningar från underlaget i enkäterna kommer att nämnas så att varken personens identitet 

eller skola kan identifieras, enligt konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet kommer att följas 

genom att datainsamlingen från enkäterna endast kommer att nyttjas i forskningssyfte, 

information eller kontaktuppgifter till respondenterna kommer inte att ges vidare till tredje 

part. (Patel & Davidson 2011, s.63f 

 

3.6 Dataanalys  

Den insamlade empirin i detta projekt har inhämtats med hjälp av ett Google Formulär och 

sedan sammanställts i Microsoft Excel 2013. Resultatanalysen skedde i Excel samt i IBM 

SPSS Statistics version 24, där T-Tester mellan beroende variabler (kön & idrottserfarenhet) 

och oberoende variabler (motivation) genomfördes för att se om eventuella skillnader 

grupperna emellan hade signifikant betydelse, där ett p-värde på förhand sattes till <0,05. 

Utöver det har även analyser gjorts i de grundläggande psykologiska behoven emellan 

(autonomi, kompetens & tillhörighet) med samma syfte, för att se vilken av dessa tre som 

väger tyngst på Likertskalan 1-7 och om det likt ovan fanns signifikanta skillnader. Rent 

praktiskt har resultaten även analyserats på två olika håll av varje författare oberoende av 

varandra för att sedan se om kontentan är densamma. Vid dessa analyser kom författarna fram 

till samma svar. Samtliga tabeller, grafer och annan typ av grafisk presentation i resultatet är 

framställd i Microsoft Office-paketet. 

 

4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet i tre delar för att besvara studiens frågeställningar och slutligen 

följer en sammanfattning. Innan förklaras Likert-skalan ytterligare och hur vi kopplar den till 

motivation. Enkäten som utgör empirin är skapad i skalan 1 till 7 där ett motsvarar inte alls 

sant och sju motsvarar väldigt sant. I sammanställningen av resultatet nedan följer 

stapeldiagram på samma skala och där vi översatt väldigt sant (7) till en hög motivation och 
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vice versa inte alls sant (1) till en låg inre motivation (Bryman 2011, s. 62). Således är ett högt 

medelvärde i resultatens figurer nedan fördelaktigt jämfört med ett lågt eftersom det indikerar 

på en hög inre motivation snarare än yttre i denna intervallskala.  

 

Den sammanlagda motivationen över hela studiegruppen visar att medelvärdet är 4,79 med 

standardavvikelse om 0,74 i skalan 1-7. Detta avser det totala antalet besvarade enkäter 

exklusive bortfall, 132 stycken, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanlagd motivation för hela studiegruppen. 

 

 

4.1 Motivation i relation till psykologiska behov 

Vad är det som driver eleverna i årskurs 9, utifrån Självbestämmandeteorin, till att delta i 

ämnet Idrott och hälsa? Lyder den första frågeställningen i arbetet och som svar har 

medelvärden för de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och 

tillhörighet tagits ut och ställts emot varandra, se figur 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Grundläggande psykologiska behov. N=129. 
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Resultat från dataanalysen indikerar att det finns en statistisk skillnad mellan autonomi och 

tillhörighet som är signifikant (M=4,49; 5,38, *p<0,05). På samma sätt finns det en statistisk 

signifikant skillnad mellan kompetens och tillhörighet (M=4,39; 5,38, *p<0,05), däremot är 

skillnaden mellan autonomi och kompetens inte signifikant (M=4,49; 4,34). Tillhörighet är 

alltså det behov som är mest drivande i elevers motivation till skolämnet Idrott och Hälsa sett 

till hela urvalet. 

 

4.2 Motivation i relation till biologiskt kön 

Under denna del presenteras resultaten som syftar till att besvara frågeställningen: Hur ser 

motivationen ut i relation till biologiskt kön? 

  

För att analysera den insamlade empirin genomfördes ett oberoende t-test, för att se om det 

fanns skillnader i personernas motivation i relation till biologiskt kön. I faktorn motivation har 

de tre begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet beräknats in, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Oberoende t-test som visar skillnader i personernas motivation i relation till 

biologiskt kön.  

 

Resultatet indikerar att det finns en signifikant skillnad i motivation mellan män (M=5.08, 

SD=0.78) och kvinnor (M=4.70, SD=0.80) i förhållande; t(129)=-2.62, p=0.01. 

Signifikansnivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att de unga männens motivation är 

signifikant högre än de unga kvinnornas. För att besvara frågeställningen så finns det alltså en 

signifikant skillnad mellan de biologiska könen i relation till motivationen för ämnet Idrott 

och Hälsa. 
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Vid analyserna av den insamlade empirin genomfördes även flera oberoende t-test för att se 

om de tre delarna autonomi, kompetens och tillhörighet skiljde sig åt mellan biologiskt kön. 

Nedan presenteras resultatet från analysen mellan autonomi och biologiskt kön, se figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Oberoende t-test som visar skillnader i personernas autonomi i relation till biologiskt 

kön. 

 

Resultatet indikerar att det inte finns någon signifikant skillnad i autonomi mellan män 

(M=4.65, SD=0.96) och kvinnor (M=4.49, SD=0.88) i förhållande; t(129)=-0.98, p=0.32. 

Signifikansnivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan personernas upplevda autonomi i relation till om personen är man eller kvinna. 

  

Ett oberoende t-test genomfördes för att se om det fanns skillnader mellan personernas 

upplevda kompetens i relation till biologiskt kön, se figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5. Oberoende t-test som visar skillnader i personernas kompetens i relation till 

biologiskt kön. 
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Resultatet indikerar att det finns en signifikant skillnad i kompetens mellan män (M=4.77, 

SD=0.99) och kvinnor (M=4.15, SD=0.95) i förhållande; t(129)=-3.57, p=0.001. 

Signifikansnivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i 

personernas upplevda kompetens i relation till biologiskt kön. Pojkarna upplever att de 

besitter en högre känsla av kompetens inom ämnet Idrott och Hälsa än vad flickorna känner. 

 

För att se om det fanns några skillnader mellan personernas tillhörighet i relation till 

biologiskt kön genomfördes ett oberoende t-test, se figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Oberoende t-test som visar skillnader i personernas tillhörighet i relation till 

biologiskt kön. 

 

Resultatet indikerar att det finns en signifikant skillnad i tillhörighet mellan män (M=5.67, 

SD=0.87) och kvinnor (M=5.30, SD=1.03) i förhållande; t(129)=-2.14, p=0.034. 

Signifikansnivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i 

personernas upplevda tillhörighet i relation till biologiskt kön, där de unga männen upplever 

en signifikant högre tillhörighet än vad de unga kvinnorna gör i ämnet Idrott och Hälsa. 
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4.3 Motivation i relation till föreningsaktivitet  

Denna del syftar till att presentera resultaten för frågeställningen: Hur ser motivationen ut 

beroende på om eleven är aktiv i en idrottsförening eller inte? 

  

För att besvara den ovan nämnda frågeställningen genomfördes ett oberoende t-test för att se 

om motivationen skiljer sig åt mellan de elever som är föreningsaktiva på sin fritid och de 

elever som inte är föreningsaktiva på fritiden, se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Oberoende t-test som visar skillnader i personernas motivation beroende på om 

personen är föreningsaktiv eller inte på fritiden. 

 

 

Resultatet indikerar att det inte finns någon signifikant skillnad i motivation mellan 

föreningsaktiva (M=4.86, SD=0.82) och icke föreningsaktiva (M=4.90, SD=0.83) i 

förhållande; t(129)=0.22, p=0.82. Signifikansnivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att det 

inte finns någon signifikant skillnad i personernas motivation. För att besvara frågeställningen 

så påverkar inte personens verksamhet inom föreningslivet motivationen till ämnet Idrott och 

Hälsa, då de föreningsaktivas motivation inte skiljer sig åt mot de personer som inte är aktiva 

inom en idrottsförening.  

 

Sammanfattningsvis är medelvärdet på alla elevers sammanlagda motivation i urvalet 4,79 på 

en Likertskala 1 till 7. Tillhörighet är det psykologiska behov som är mest drivande för elever 

att studera ämnet Idrott och Hälsa i årskurs 9. Skillnaden mellan kön är tillräckligt stor för att 

säga att killar är mer motiverade än flickor, den skillnaden ligger specifikt i behoven 

kompetens och tillhörighet där pojkarna upplever en större tilltro till den egna förmågan samt 

känner en större tillhörighet till gruppen under idrottslektionerna jämfört med flickorna. Inga 
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statistiskt signifikanta skillnader i motivation till skolämnet Idrott och Hälsa under 

grundskolans senare år, föreligger mellan de ungdomar som är aktiva i föreningslivet och 

idrottar utanför skolan jämfört med de ungdomar som inte är idrottsaktiva på fritiden. 

 

5. Diskussion  

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur motiverade elever är till ämnet Idrott 

och Hälsa på grundskolans senare år utifrån begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet i 

Självbestämmandeteorin. Frågeställningarna i studien var enligt följande: Vad är det som 

driver eleverna i årskurs 9, utifrån Självbestämmandeteorin, till att studera ämnet Idrott och 

hälsa? Hur ser motivationen ut i relation till biologiskt kön? Hur ser motivationen ut beroende 

på om eleven är aktiv i en idrottsförening eller inte? 

 

Precis som i studien från USA av Langdon et. al (2014) var syftet att undersöka hur 

motiverade elever på grundskolan är till ämnet Idrott och Hälsa utifrån 

Självbestämmandeteorins grundläggande psykologiska behov autonomi, kompetens och 

tillhörighet. I studien från 2014 som också omfattar drygt 100 skolelever i samma ålder (15 

år) visar resultaten att inre motivation stärks när de grundläggande behoven möts men att 

autonomi är något som rapporterats saknas i undervisningsmiljöerna. Samtidigt lyfts 

tillhörighet som en vital komponent för en individs beteende då omgivningen är avgörande 

för fortsatt utveckling och där ser vi liknande resultat i vår studie. Nämligen specifikt att 

tillhörighet är det behov som är särskilt främjande i individens inre motivation i förhållande 

till de andra två behoven. Är det möjligtvis så att den trygghet eleverna känner i sin 

tillhörighet till gruppen gör att den inre motivationen till ämnet höjs och att de då kan ta ut 

svängarna mer utanför sin comfort-zone i nya lärandesituationer såväl kognitiva som 

motoriska? 

 

En annan studie från De Meyer et. al (2016) visar att läraren axlar ett stort ansvar för hur 

klimatet i lärandesituationer ser ut och att läraren uppmanas vara medveten om sitt beteende i 

hänsyn till elevernas motivation till skolämnet eftersom kvalitén på denna kan avta och sjunka 

inför själva undervisningen. Vår studie har inte tagit hänsyn till lärarens perspektiv men ett 

flertal frågor i enkäten till eleverna har ställts om dennes uppförande och som sammanfattas i 

resultatet under behoven autonomi. Eftersom analysen av vår studies resultat visar att 

autonomi är avsevärt lägre än tillhörighet i formandet av inre motivation så väcks tankar om 
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förhållandet hade varit annorlunda, hade högre autonomi höjt den sammanlagda motivationen 

eller sänkt tillhörigheten? 

 

Sun et. al (2017) visar samtidigt på farhågorna i sin studie vad det kan resultera i om den 

självbestämmande inre motivationen för ämnet saknas, nämligen negativa känslor som 

uttråkad samt olycklighet. Frågan är då var gränsen för uppkomsten av dessa negativa känslor 

ligger? Är de elever med en lägre tillhörighet till gruppen mer uttråkade och olyckliga än 

övriga? I vårt fall råkar grupperna heta man och kvinna där skillnaderna i både tillhörighet 

och kompetens skiljer sig till ”fördel” för pojkarna med en högre upplevd inre motivation. 

Sun et. al (2017) menar att ämnet Idrott och Hälsa är ett unikt ämne på så sätt att det syftar till 

att utveckla både kropp och sinne hos individen och frågan som väcks i och med detta är om 

pojkarna upplever en större tillhörighet till all utveckling motorisk, kognitivt samt 

känslomässigt eller är det endast i vissa delar? 

 

Larsson (2008) visade att de elever som var föreningsaktiva på fritiden hade mer att säga till 

om vad det gällde lektionsinnehållet i förhållande till de elever som inte var föreningsaktiva. 

Föreliggande studie kunde som sagt inte visa några skillnader i elevernas motivation beroende 

på om de var föreningsaktiva eller inte på fritiden, och detta kan bero på flera olika saker. 

Dels kan det vara ett bra betyg till idrottslärarna som arbetar på de skolor som ingick i 

studien, där läraren motiverar alla elever till att delta på idrottsundervisningen oavsett om 

eleven är föreningsaktiv eller inte. Lärarna kanske lyckas motivera alla elever till att delta på 

idrottsundervisningen och vill att alla elever ska lyckas och nå upp till kunskapskraven för 

ämnet, och låter inte de elever som är föreningsaktiva på fritiden ha en större påverkan på 

lektionsinnehållet än vad de elever som inte är föreningsaktiva på fritiden har. Men denna 

förklaring stämmer inte helt överens med verkligheten, då pojkarna är mer motiverade till 

ämnet än vad flickorna är. 

 

En annan förklaring skulle kunna vara att de föreningsaktiva eleverna går in i ämnet Idrott 

och Hälsa med erfarenheter och förväntningar från föreningslivet om vad ämnet ska innehålla, 

men dessa förväntningar uppnås inte. Lundvall et al. (2008) menar att de flesta elever i den 

svenska skolan gillar olika former av bollspel, där tävlingsmomentet ofta ingår. Vid 

Skolinspektionens senaste granskning av Idrott och Hälsa på högstadieskolorna runt om i 

Sverige visade det sig att tävlingsmomentet hänger kvar, men att lärarna har börjat modifiera 

de olika bollspelen för att undervisningen ska vara med inkluderande (Skolinspektionen 
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2018). Denna modifiering av idrotter som till exempel fotboll, basket och handboll kan leda 

till att fler elever kan delta efter sin färdighetsnivå, men det skulle även kunna vara en 

anledning till att de föreningsaktiva eleverna blir mindre motiverade till ämnet. De 

föreningsaktiva eleverna har en viss erfarenhet och bild av hur till exempel fotboll ska spelas, 

men när läraren lägger till eller tar bort vissa regler kan det för dessa elever förstöra själva 

glädjen och förtjusningen till sporten.  

 

I en studie från 2001 i England med drygt 400 skolelever undersöktes de grundläggande 

psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet för att se vad som motiverar 

elever till att delta på idrottsundervisningen (Ntoumanis 2001). Resultaten från den 

omfattande enkätstudien indikerar att kompetens är det behov som är särskilt viktigt för 

elevernas upplevda motivation, något som går emot vår slutsats om tillhörighet som den 

enskilt största faktorn jämte de andra två. På samma sätt påträffas inga skillnader i elevernas 

motivation till idrottsämnet utifrån kön återigen tvärtemot vad indikationen i vår studies 

resultat tyder på. Så frågan är förstås varför? Varför skiljer det sig i vilket behov som är störst 

för eleverna mellan Sverige och England? Och varför är pojkar mer motiverade till ämnet 

jämfört med flickor här i Sverige än vad de är i England? Frågorna är stora och svaren kräver 

större resurser för att kunna dra några slutgiltiga slutsatser men en möjlighet skulle kunna 

vara att könsskillnaderna i motivation till idrottsämnet är ett svenskt fenomen och behöver i 

sådana fall utforskas ytterligare varför det föreligger så. 

  

I ytterligare en studie på samma område med nästan dubbla antalet respondenter, 800 

individer, visade även den att skillnaderna mellan kön och inre motivation till skolan inte 

existerade (Lepper, Corpus & Iyengar 2005). Denna gång är studien gjord på skolelever i 

varierande åldrar och nu är inte längre endast ämnet Idrott och Hälsa i fokus utan skolgången 

som helhet och urvalet från västkusten i USA. Så jämförelserna med vår studie ska göras med 

försiktighet men det är trots det alltför intressant för att avstå ifrån nämligen att pojkar och 

flickor inte skiljer sig i inre motivation till sin undervisning i andra länder som de gör i 

Sverige, hur kan det komma sig? I studien från Lepper et. al (2005) visas istället att barn 

skiftar i motivation till skolundervisning desto äldre de blir och att äldre barn drivs av mer 

yttre faktorer medan yngre elever har inre motivation som drivande faktor. Det hade varit 

intressant med facit i hand att göra samma jämförelse här som med kön för att se om elever i 

svenska skolan också förskjuter sitt fokus på motivationsskalan från inre till yttre faktorer 

desto äldre de blir. Vid fortsatta studier kan det därför vara en fördel att ta vid och exempelvis 
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jämföra högstadieelevers motivation till idrottsämnet med studenter på gymnasiet. Men som 

Lepper et. al (2005) menar är det egentligen inte en fråga om eleven är inre eller yttre 

motiverad till undervisningen utan istället hur mycket inre motiverad individen är.  

 

Vår studie har tagit avstamp i en motivationsteori som är känd världen över och som är 

välanvänd inom motivationsforskning utomlands, nämligen Självbestämmandeteorin, men i 

Sverige har den hittills inte använts i samma utsträckning. Det svenska forskningsläget är som 

ovan beskrivits relativt brett och utforskat, men dessa studier har i mångt och mycket 

undersökt elevernas motivation till ämnet Idrott och Hälsa i relation till ett genusperspektiv 

utan att gå in på vilka delar i motivationen det är som skiljer eleverna åt. Bland annat har 

studier som undersökt elevernas motivation till Idrott och Hälsa visat att killar har en mer 

positiv inställning till ämnet än vad flickor har, men även att de mer positivt inställda eleverna 

har en högre känsla av kompetens inom ämnet än vad de negativt inställda eleverna känner 

sig besitta (Meckbach & Lundvall 2008; Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008; Redelius 

2004). Likt dessa studier har även resultatet från denna studie indikerat att unga män i årskurs 

9 har en signifikant högre motivation till ämnet Idrott och Hälsa än vad de unga kvinnorna 

har. Resultaten i studien visar även att de unga männen besitter en större känsla av kompetens 

samt tillhörighet till gruppen inom ämnet än vad de unga kvinnorna gör. Det verkar alltså vara 

så att elevernas motivation påverkas av hur kompetenta de känner sig inom ämnet samt hur 

väl de trivs i sin klass. Då resultaten från tidigare studier genomförda för drygt 10 år sedan 

och denna studie visar på samma sak att unga män är mer motiverade till ämnet än vad unga 

kvinnor är, så skulle det vara intressant att veta varför denna skillnad fortfarande lever kvar.  

 

Nyberg och Tidén (2004) visade i sin studie att pojkar har en högre kompetens än flickor vad 

gäller motoriska färdigheter, kan denna skillnad i upplevd kompetens påverka flickornas 

motivation till ämnet redan i yngre ålder? Om pojkarna utvecklar sin motorik fortare än vad 

flickorna gör, men flickorna ges ingen extra träning eller stimuli för att utveckla motoriken, så 

är det klart att skillnaderna blir större. Flickorna kan redan från början ha en känsla av att de 

ligger efter killarna, och detta kan leda till att de känner en lägre motivation till ämnet då de 

aldrig kommer ikapp. Men ligger förklaringen endast i att männen känner sig mer kompetenta 

och trivs bättre i klassen under idrottslektionerna, eller finns det några andra förklaringar till 

detta? Då männen har en signifikant högre tillhörighet än vad kvinnorna har, vad är det som 

gör att kvinnorna inte trivs lika bra i klassen under idrottslektionerna som männen gör? 

Resultatet från den genomförda studien visar att elevernas sammantagna kompetens när 
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grupperna inte delas upp i kön, ligger på ett ganska lågt medelvärde. Detta kan hänga samman 

med att eleverna har svårt att veta vad det är i ämnet Idrott och Hälsa som personernas 

förväntas lära sig och vad de förväntas prestera (Larsson 2008). Om det tydliggörs av 

idrottsläraren vad eleverna förväntas lära sig under läsåret samt vad de behöver prestera för att 

nå upp till ett visst betyg så kanske denna känsla av kompetens kan utvecklas och nå ett högre 

värde hos samtliga elever. Det är svårt att som elev känna en känsla av att vara kompetent 

inom ett visst ämne som denne inte vet vad den behöver kunna prestera i för att nå ett visst 

betyg. 

  

Skolinspektionens granskning av Idrott och Hälsa visade att den dåliga jargongen som kan 

infinna sig på idrottslektionerna kan få vissa elever att uppleva en lägre känsla av kompetens 

(Skolinspektionen 2018). Denna jargong där vissa elever blir kränkta för att de inte är 

tillräckligt bra skulle kunna vara en del som gör att de unga kvinnorna i denna studie inte 

känner sig ha en lika hög kompetens inom ämnet som de unga männen har. Denna granskning 

av ämnet Idrott och Hälsa på högstadieskolorna i Sverige visade även att en av fem elever inte 

deltar på idrottsundervisningen (ibid). Skolinspektionens granskning visade inte om det var 

fler unga kvinnor än unga män som inte deltog på idrottsundervisningen, men föreliggande 

studie visar att kvinnorna har en lägre motivation till ämnet än vad männen har. Studien hade 

inte i syfte att undersöka om eleverna deltog i ämnet eller inte, utan syftet var att undersöka 

elevernas motivation till ämnet. Det kan finnas de elever som deltagit i vår studie som inte 

deltar alls på idrottslektionerna, men detta har som sagt inte tagits reda på i denna 

undersökning.  

 

Då motivationen skiljer sig åt mellan könen, kan det vara så att lärarna är bättre på att 

motivera de unga männen till ämnet än vad de är på att motivera de unga kvinnorna? Vad det 

är som gör att denna skillnad i tillhörighet mellan könen existerar är något för framtida studier 

att undersöka. Framtida studier behöver också undersöka varför männen känner en signifikant 

högre kompetens inom idrottsämnet än vad kvinnorna gör. Är det för att lektionsinnehållet i 

mångt och mycket innehåller bollspel och bollekar med tävlingsmoment, eller ligger 

skillnaderna i något helt annat (Skolinspektionen 2018)? Då studier för ett decennium sedan 

pekade åt samma håll som resultaten från denna studie, att flickor har en lägre motivation till 

ämnet, så börjar det bli dags för en förändring i den svenska skolan. Alla elever ska ha 

möjlighet till samma kunskapsinhämtande och färdighetsutveckling, men om idrottslärarna 

misslyckas med att motivera flickorna i samma utsträckning som de motiverar pojkarna så 
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kommer dessa två grupper att nå olika kunskaper och färdigheter (Skolverket 2011, s.7). Om 

skolan ska vila på en demokratisk grund och ge alla elever samma förutsättningar för lärande, 

så behöver det ske en utvärdering av arbetssätten samt utvecklas nya arbetssätt och metoder 

för att nå samtliga elever i den svenska skolan (ibid). 

 

5.1 Metoddiskussion  

Denna studie använde sig av en kvantitativ ansats och empirin är byggd på enkäter. En 

frågeställning som kan vara värd att lyfta i efterhand är om vi hade nått fram till liknande 

resultat om ansatsen hade varit en annan med till exempel intervjuer som grund för en 

dataanalys. Svaren från intervjuerna hade eventuellt kunnat hjälpa arbetet att nå ytterligare ett 

djup i varför skillnaderna i motivation ser ut som de gör mellan könen och varför de inte 

föreligger bland föreningsaktiva, trots att så många är aktiva utanför skolan. Detta hade dock 

lett till en förändring av studiens ansats åt det mer kvalitativa hållet.  

 

Vi valde att utgå ifrån en redan existerande och beprövad enkät. Den förändring författarna 

gjort i denna enkät är att översätta samt anpassa denna till studiens innehåll. Vid analysen 

uppmärksammades att många elever lägger sig i mitten av den sjugradiga skalan, varför en 

jämn skala kan vara att rekommendera vid framtida enkätundersökningar. Detta för att få 

eleverna att välja sida och inte svara i mitten.   

 

En annan frågeställning som kan vara värd att se över är hur urvalet ser ut. Undersökningen 

bygger på en övervägande majoritet av högstadieelever från Stockholms innerstad och det är 

inte nödvändigtvis säkert att resultaten hade varit densamma om respondenterna varit från 

spridda delar av landet. Detta är rent spekulativt men en liknande motivationsundersökning 

hade varit intressant att se med ett bredare urval. Till sist är Självbestämmandeteorin en 

lyckosam teori i undersökandet av motivation bland skolelever då den med sina 

grundläggande psykologiska behov ger en tydlig, nyanserad och målande bild över individers 

sammanlagda motivation inför en uppgift. Såsom i detta fall gällande vad är det som driver 

elever i grundskolans senare år till att delta på idrottsundervisningen? 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att pröva hur motiverade elever är för ämnet Idrott och 

Hälsa på grundskolans senare år. Undersökningen syftar till att utifrån begreppen autonomi, 

kompetens och tillhörighet i Självbestämmandeteorin undersöka hur elevernas motivation ser 

ut, samt vilket av dessa tre behov som är störst.  

 

Frågeställningarna är enligt följande:  

• Vad är det som driver eleverna i årskurs 9, utifrån Självbestämmandeteorin, till att 

studera ämnet Idrott och hälsa? 

• Hur ser motivationen ut i relation till biologiskt kön? 

• Hur ser motivationen ut beroende på om eleven är aktiv i en idrottsförening eller inte? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa motivation 

Idrott och motivation 

Hälsa och motivation 

Motivation 

Idrottsundervisning 

Gymnastikundervisning 

 

Intrinsic motivation  

Self determination theory 

Phsyical education 

Physical education motivation 

Students motivation 

Students self determination theory 

 

 

Var och hur har du sökt?  

Databaser och 

andra källor 

Sökkombination 

Google Schoolar, 

Discovery 

 

SwePub 

 

Discovery 

 

Idrott och hälsa 

 

 

Idrott skola 

 

Idrott och hälsa 

Idrott motivation 

Intrinsic motivation 

Students motivation 

Students self determination theory 

 

 

Kommentarer 

De sökord vi använt oss av vid litteratursökningen gav många träffar där många av dessa 

var relevanta och användbara för oss. Eftersom att antalet träffar var så stort, så var vi 

tvungna att sortera ut och bryta ned sökningen, vilket vi gjort genom sökmotorerna.  

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Enkät 

Motivationsenkät 
Hej! Vi som utformat denna enkät är Ludvig Johnsén och Pontus Vester som studerar till 

lärare i Idrott och Hälsa på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Att genomföra en 

studie är en del av vår utbildning på högskolan. Studiens syfte är att undersöka vad det är som 

motiverar högstadieelever till idrottsundervisningen. 

Deltagandet i studien innebär att en enkät kommer att genomföras en gång. Enkäten tar cirka 

10-15 minuter att besvara. Varje enkät kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

varken du som individ eller skolans namn kommer att presenteras, i enlighet med 

bestämmelser i Sekretesslagen. Din medverkan är helt frivillig och du kan närsomhelst 

avbryta om du vill. Du behöver inte heller svara på alla frågor men vi skulle vara oerhört 

tacksamma om du svarar på så många som möjligt! 

*Obligatorisk 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in och bearbetas. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan välja att avbryta min 

medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

enkätstudie som handlar om motivation till ämnet Idrott och Hälsa. * 

 

Ja 

Nej 

 

Årskurs 
7 

8 

9 

 

Ålder 
14 

15 

16 

 

Kön 
Man 

Kvinna 

Övrigt: 

 

Min skola heter 
Frittsvar 

 

 



 

Är du aktiv inom föreningsidrott (exempelvis spelar i ett lag, går på gymnastik, 

kampsport, dansar)? 
Ja 

Nej 

Övrigt: 

 

Följande enkät handlar om dina upplevelser av ämnet Idrott och Hälsa under den här 

terminen. Vänligen ange hur sant följande påstående är för dig utifrån dina erfarenheter av 

undervisningen. Kom ihåg att din lärare aldrig kommer att få veta vad du svarade på frågorna. 

Var god använd följande skala när du besvarar frågorna: 

Inte alls sant 1 2 3 4 5 6 7 Väldigt Sant  

1. Jag känner att jag på flera sätt kan påverka hur undervisningen ska vara på 

idrottslektionerna. 

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Jag gillar verkligen mina klasskamrater under idrottslektionerna. 

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Jag känner mig inte särskilt duktig under idrottslektionerna.  

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Mina klasskamrater säger att jag är duktig på idrottslektionerna.  
Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Jag känner mig pressad på idrottslektionerna. 

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Jag kommer bra överens med mina klasskamrater och min lärare på 

idrottslektionerna. 

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

7. Jag håller mig mest för mig själv under idrottslektionerna. 
Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Jag kan komma med idéer och förslag till min lärare på idrottslektionerna.  

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Jag ser mina klasskamrater som vänner under idrottslektionerna.  

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Jag lär mig intressanta nya saker på idrottslektionerna.  
Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Idrottsläraren bestämmer alltid vad som ska göras på lektionerna.  

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. De flesta gånger på idrottslektionerna får jag en känsla av att ha 

åstadkommit någonting.  

 

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13. Det tas hänsyn (från lärare & klasskamrater) till mina känslor på 

idrottslektionerna.  

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Det är inte ofta jag får chansen att visa hur duktig jag är under 

idrottslektionerna. 

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 



 

15. På idrottslektionerna så bryr sig klassen och läraren om mig.  
Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

16. När det är idrottslektion känner jag mig inte särskilt nära någon.  
Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Jag känner att jag oftast kan vara mig själv på idrottslektionerna.  

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

18. På idrottslektionerna verkar inte folk gilla mig särskilt mycket.  
Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Jag känner mig ofta inte särskilt duktig under idrottslektionerna. 
Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

20. Det är inte ofta jag får vara med och bestämma hur jag ska göra någonting 

på idrottslektionerna.  

Inte alls sant                         Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

21. På idrottslektionerna är de flesta personer vänliga mot mig. 

Inte alls sant                        Väldigt sant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Är det något du vill tillägga? (valfritt) 
Fritt svar 

 

Stort TACK för din medverkan! (och kom ihåg att klicka på skicka längst 

ner) 
Hälsningar, 

Ludvig & Pontus    
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