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Sammanfattning 

 

Människan drivs av motivation. För att motivation skall kunna finnas krävs det att vi tar hänsyn 

till tre grundläggande behov. Behovet för kompetens, behovet av relationer med andra och 

slutligen behovet av självbestämmande. Forskning visar tydligt på att om dessa behoven är 

tillgodosedda så är chansen stor att motivation uppstår. Med denna kunskap i ryggsäcken borde 

väl alla lärare klara av att motivera sina elever utan några som helst problem, inte sant? 

Svårigheten är den att alla människor reagerar olika starkt på olika typer av motivation. 

Forskning pekar på att elevers välmående och utveckling gynnas av ett autonomistödjande 

motivationsklimat. Syftet med denna studie är att undersöka om lärare och elever har samma 

syn på det motivationsklimat som råder på deras lektioner i idrott och hälsa. För att ta reda på 

detta utfördes en kvantitativ analys med hjälp av enkäter, där elever och lärare fyllde i hur de 

uppfattade lärarens jobb utifrån diverse motivationsklimat. Resultatet i studien visar att både 

lärare och elever upplever motivationsklimatet på lektionerna i idrott och hälsa som stödjande, 

autonomistödjande och uppgiftsorienterat. Tidigare forskning pekar på att dessa 

motivationsklimat gynnar elever, får dem att må bättre och även prestera bättre. Den slutsats 

man kan dra utifrån denna studie är den att lärare och elever till stor del upplever 

motivationsklimatet på ett liknande sätt. 

 

Nyckelord: Elever, idrott & hälsa, lärare, motivationsklimat,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

Man is driven by motivation. In order for motivation to exist, we need to meet three basic needs. 

The need for competence, the need for relationships with others and finally the need for self-

determination. Research shows that if these needs are met, chances are that motivation will 

arise. With this knowledge, all teachers should be able to motivate their classes without any 

problems, right? The problem is that all people react differently to different types of motivation. 

Research indicates that students' well-being and development benefit from an autonomy-

supporting motivation climate. The purpose of this study is to investigate whether teachers and 

students have the same view of the climate of motivation that exists in their classes in physical 

education. To find out, a quantitative analysis was carried out with the help of surveys. The 

students and teachers answered how they perceived the motivational climate during the usual 

P-E class. The results of the study show that both teachers and students experience the 

motivational climate of the lessons in sports and health as supportive, autonomy supportive and 

task oriented. Previous research indicates that these motivational climates benefit students, 

make them feel better and also perform better. The conclusion that can be drawn from this study 

is that teachers and students to a large extent experience the motivational climate in a similar 

way. 
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1 Inledning 

 

Motivation är det som driver oss till att göra det vi gör. Oavsett om motivationen kommer 

inifrån eller utifrån, är det startmotorn till utförandet av en aktivitet. När det kommer till skolans 

värld så har läraren ett ansvar att se till så att eleverna uppfyller de krav som finns skrivna i 

läroplaner och kursplaner (Skolverket, 2019). Dessutom har eleverna skolplikt på grundskolan 

vilket innebär att de måste gå dit (Skollagen, 2010). Att lärare ibland behöver motivera elever 

är ett mycket rimligt antagande. Lärare och elever har en relation som känns självklar och som 

har framskridit på ett liknande sätt under lång tid. Inte allt för sällan hör jag vänner och bekanta 

prata om lärare som de under sin skoltid uppfattat som bra eller dåliga. När frågan om vad som 

varit bra eller dåligt med lärarna kommer fram, är repliken ofta lite svårare att tyda. Alla 

individer fungerar och kommunicerar på olika sätt. Det är svårt att komma överens med exakt 

alla människor. Det handlar om personkemi, men även om den gruppdynamik som finns i olika 

klasser. En lärare som uppfattas som dålig av en klass behöver inte uppfattas så av en annan. 

Alla är olika och motiveras även på olika sätt. Vissa behöver en belöning för att göra jobbet, 

samtidigt som andra drivs av en inre glöd. I och med att det finns olika sätt att motivera 

människor på, behöver lärare ibland anpassa sitt sätt att motivera elever. Det gruppklimat som 

uppstår till följd av hur läraren arbetar motiverande med sina elever kallas för 

motivationsklimatet i en klass (Hassmén & Hassmén, 2010). Det finns lärare som endast lägger 

fokus på att elever skall klara av vissa uppgifter i förhållande till sig själva, detta skapar ett 

klimat som kallas för ett uppgiftsorienterat motivationsklimat (Wagnsson, 2019). Andra lärare 

ger beröm när eleverna klarar av uppgifterna bättre i förhållande till andra, vilket brukar kallas 

för resultatorienterat (Wagnsson, 2019). Detta skapar ett gruppklimat där prestationen är det 

enda som räknas, ett så kallat resultatinriktat motivationsklimat. Det finns även andra typer av 

motivationsklimat, till exempel, stöttande, kontrollerande och autonomistödjande. Eftersom 

uppfattningar är högst individuella är det intressant att se hur gruppen som helhet ser på lärarens 

arbete att motivera elever. Detta även om elevernas uppfattningar kanske inte stämmer överens 

med lärarens egen uppfattning. Oavsett om det skulle finnas en konsensus eller inte mellan 

lärare och elever över det motivationsklimatklimat som råder under lektionerna, bör man också 

utifrån denna studie kunna ha en dialog med elever och lärare om huruvida det befintliga 

motivationsklimatet gynnar eller hämmar eleverna i ämnet idrott och hälsa. Denna studie är 

framförallt relevant eftersom att det saknas tidigare studier som jämför lärares och elevers svar 

i ämnet. 
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2 Litteraturgenomgång 

 

I skolan verkar många olika personer och grupper. Elever, lärare och rektorer är det uppenbara 

men det finns även lokalvårdare, kökspersonal, elevresurser och skolsköterskor. Det som driver 

dessa personer till att göra det de gör kallas för motivation. Motivation kan inte existera utan 

en riktning. Det krävs ett mål för individerna att uppnå för att motivation skall kunna finnas 

(Hassmén & Hassmén, 2010). Städaren kanske enbart utför sitt arbete för att hen väntar en lön 

i slutet av månaden och eleven kanske drivs av en inre glöd att vilja lära sig nya saker? I båda 

fallen drivs individerna av någon form av motivation. Det finns två centrala sociokognitiva 

teorier om motivation (självbestämmandeteorin och teorin om målorientering). Den ena kallas 

för Self Determination Theory eller självbestämmandeteorin (SDT) på svenska. Den andra 

kallas för Achievement goal theory eller teorin om målorientering (AGT) på svenska. I sektion 

2.1 kommer de centrala begrepp som finns i motivationsteorierna att definieras och redogöras 

för. De två huvudteorierna självbestämmandeteorin och teorin om målorienterad motivation 

kommer att beskrivas och redogöras för i separata avsnitt (2.1.1 och 2.1.2). Sektion 2.1.3 

kommer att handla om olika motivationsklimat. Vidare kommer sektion 2.2 att beröra tidigare 

forskning om motivation i skolämnet idrott och hälsa. 

 

2.1 Motivationsbegrepp 

 

2.1.1 Självbestämmandeteorin (SDT) 

 

Att människan har ett antal grundläggande behov är ett antagande som är centralt i SDT. Det 

främsta behovet är det självförverkligande behovet. Därefter kommer tre psykologiska behov 

som benämns som: behovet av kompetens, behovet av relationer med andra och slutligen 

behovet av självbestämmande eller autonomi som Deci och Ryan kallar det (se Hassmén & 

Hassmén, 2010). SDT består av ett fåtal grundantaganden och sex mindre delteorier. Ett 

grundantagande i SDT är att människan är naturligt nyfiken och att denne vill påverka sin 

omgivning (Lindwall, Stenling & Weman Josefsson, 2019). SDT bygger även på kognitiv och 

humanistisk teoribildning, vilket innebär att vår självmedvetenhet har betydelse för våra val 

och handlingar (Lindwall, Stenling & Weman Josefsson, 2019). I SDT är tre typer av 

motivation centrala, det talas om inre motivation, yttre motivation, och amotivation (Ryan & 

Deci, 2000). Motivationens grad kan vara hög eller låg, men vad det innebär beror helt på typen 

av motivation. Den inre motivationen och amotivation kan ses som motpoler, med den yttre 

motivationen positionerad någonstans mitt emellan beroende på vilken grad självbestämmande 

den yttre motivationen har (Wagnsson, 2019). 
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2.1.1.1 Inre motivation 

 

När en individ har en stark inre motivation beror detta delvis på att denne upplever att hen själv 

har valt att utföra aktiviteten, i och med detta tillfredsställs autonomibehovet eftersom känslan 

av självbestämmande finns. En stark inre motivation uppnås också när kompetensbehovet 

uppfylls. Kompetensbehovet uppfylls när en person upplever glädje i en aktivitet och att denne 

även känner att hen klarar av att utföra den på ett korrekt sätt (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Ytterligare en faktor som främjar den inre motivationen är behovet av samhörighet. När en 

individ känner att hen tillhör en grupp eller att denne jobbar i en grupp kan detta behovet 

tillfredsställas (Hassmén & Hassmén, 2010). Enligt Vallerand et al. (1993) kan den inre 

motivationen även delas upp i tre underavdelningar beroende på vad individen drivs av. De tre 

underavdelningarna är inre motivation för att veta, för att uppnå något och för att uppleva 

stimulans. Den inre motivationen kan alltså uppstå eller bibehållas tack vare den egna viljan att 

ta in kunskap och lära sig, eller för att bli bättre på saker och uppnå någonting och även för att 

uppleva spänning och stimulans i en aktivitet (Vallerand m.fl., 1993). 

 

2.1.1.2 Yttre motivation 

 

Yttre motivation kan liknas vid belöningar. När en person drivs av en yttre motivation är det 

inte själva aktiviteten som driver individen utan snarare en positiv eller negativ konsekvens som 

kommer efteråt. Det talas om fyra olika former av yttre motivation i SDT, som är graderade 

utifrån hur mycket självbestämmande som finns i aktiviteten. Första formen är Integrerad 

reglering, där graden av självbestämmande är hög och individen motiveras av yttre faktorer, 

men deltar för att det känns rätt (Deci & Ryan, 2000; Hassmén & Hassmén, 2010; Jonsson, 

2019). Identifierad reglering är när en individ deltar i en aktivitet som denne egentligen inte 

tycker om för att hen vet att konsekvenserna av deltagandet är positivt för individen. Även här 

är självbestämmandet relativt högt, liksom i den integrerade regleringen. Den tredje formen 

heter introjicerad reglering, här är graden av självbestämmande låg och personen känner sig 

pressad att delta i en viss aktivitet. Dessutom är personen medveten om att konsekvenserna inte 

skulle bli roliga om denne skulle vägra delta (Ryan & Deci, 2000). Den fjärde formen kallas 

för extern reglering. I den externa regleringen deltar individen i en aktivitet endast eftersom att 

det finns en belöning (till exempel pengar eller annat arvode) (Ryan & Deci, 2000; Hassmén & 

Hassmén, 2010). Den externa regleringen samt den introjicerade regleringen brukar kallas för 

kontrollerande motivation. Det finns även den mer fria typen av motivation som kallas för 

självbestämmande motivation, vilken består av den identifierade, integrerade och den inre 

motivationen (Jonsson, 2019). 
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2.1.1.4 Amotivation 

 

Den tredje typen av motivation enligt STD är amotivation, det vill säga brist på motivation. 

Amotivation kan uppstå då en individ upplever att denne inte klarar av en uppgift trots att denne 

verkligen försöker, och att gång efter gång misslyckas med uppgiften. Amotivation kan även 

uppstå när arbetet bedöms som mer ansträngande än vad belöningen kommer att vara (Hassmén 

& Hassmén, 2010). 

 

2.1.2 Teorin om målorienterad motivation (AGT) 

 

Enligt AGT behövs inte bakomliggande faktorer för att förklara uppkomsten av motivation. Till 

skillnad från SDT som i stort sett är byggd på att tillfredsställa bakomliggande behov, ser istället 

AGT till att jämföra sin egen kompetens eller prestation med sig själv eller med andra 

(Wagnsson, 2009). Däremot bygger båda teorierna på att kompetensbehovet skall uppfyllas 

(Wagnsson, 2019). I AGT skiljer man på uppgiftsorienterad målinriktning och 

resultatorienterad målinriktning. Inom den uppgiftsorienterade målinriktningen strävar man 

oftast efter att utföra en aktivitet för att man vill lära sig nya saker och för att man vill förbättra 

sin egen förmåga (Wagnsson, 2009). När det kommer till den resultatorienterade 

målinriktningen är fokus istället på att bli bättre än andra för att visa kompetens (Wagnsson, 

2009). 

 

2.1.3 Motivationsklimat 

 

Ett motivationsklimat präglar hur en grupp arbetar och utvecklas. Det finns olika typer av 

motivationsklimat men de främsta är det resultatorienterade och det uppgiftsorienterade (kallas 

också för processorienterat motivationsklimat). I det resultatorienterade motivationsklimatet 

läggs fokus på prestationer och resultat, där jämförs individer ständigt med varandra och strävan 

efter att bli bäst ses som det främsta målet i gruppen. Individer som befinner sig i ett 

resultatinriktat motivationsklimat är mer benägna att sluta om de inte är någon av de ”bättre” i 

gruppen eftersom att självförtroendet, glädjen för aktiviteten och även självkänslan påverkas 

negativt (Hassmén & Hassmén, 2010). Goda prestationer belönas i det resultatorienterade 

motivationsklimatet (Hassmén & Hassmén, 2010; Wagnsson, 2019), vilket kan leda till 

prestationsångest eller stress men även fysisk och psykisk ohälsa för individer som befunnit sig 

i miljön en längre tid (som då oftast är framgångsrika och högpresterande). 
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Ett processorienterat motivationsklimat eller uppgiftsorienterat motivationsklimat som jag 

kommer att kalla det i denna studie är istället inriktat på uppgiften och processen för att bli 

bättre. I detta klimat ser man ansträngning och personlig utveckling, istället för att jämföra sig 

med andra jämför man istället med sina egna tidigare prestationer.  I ett uppgiftsorienterat 

motivationsklimat är det vanligt att det också finns ett autonomistödjande klimat. I ett 

autonomistödjande klimat tillåts deltagarna att vara sig själva och de får även ta egna initiativ. 

Motsatsen till det autonomistödjande klimatet kallas för kontroll eller kontrollerande klimat, i 

ett kontrollerande klimat är ofta ledaren sträng och bestämmer allt och ramarna för vad elever 

ska och få göra är väldigt strikta, utrymmet för elevernas autonomi är således väldigt litet 

(Jonsson, 2019). 

 

2.2 Tidigare forskning om motivation i ämnet idrott och hälsa 

 

Det är känt sedan innan att den interpersonella ledarstilen motiverar elever (Ntoumanis & 

Standage, 2009). Den interpersonella ledaren är stöttande, inkluderande, och strukturerad 

(förser en struktur där regler och förhållningssätt är tydliga) vilket leder till att elevernas behov 

av autonomi, kompetens och tillhörighet uppfylls. Ryan och Deci (2000) visar på att miljöer 

som stöttar autonomi och kompetens, främjar människans progression, medan en 

kontrollerande miljö tvärtom skulle ha minskat de framstegen. Ryan och Deci (2000) pekar på 

att sammanhang som stöttar autonomi, kompetens och känsla av sammanhang främjar 

internaliserad reglering och även integrerad reglering bättre än sammanhang som saknar 

stöttning för dessa tre behov gör. Trots det att Deci och Ryan (2000) lyfter att ett 

autonomistöttande klimat höjer motivationen, går det inte att utesluta att eleverna med sitt eget 

deltagande kan bidra till att läraren blir mer autonomistödjande, till följd av elevernas 

deltagande, på samma sätt som läraren själv bidrar till ökad motivation hos eleverna med sitt 

autonomistödjande sätt (Reeve, 2004). Forskning visar att barn och unga redan i tidig ålder 

minskar deltagandet i fysisk aktivitet, det har visat sig att elever ändrar sin uppfattning om 

ämnet idrott och hälsa från årskurs 7 till årskurs 9. Ntoumanis, Barkoukis och Thøgersen-

Ntoumani (2009) menar att eleverna inte längre såg samma fördelar med idrotten som i årskurs 

sju, eleverna kände inte längre av den sociala gemenskapen som i sjuan, och tyckte inte heller 

att idrotten var lika rolig. Däremot minskade inte elever som redan i sjuan upplevt sig ha hög 

kompetens lika mycket i den identifierade regleringen efter de tre åren i högstadiet. Resultatet 

från studien visade även att det var viktigt att stärka elevernas upplevda kompetens i idrott och 

hälsa just för att motverka minskningen i den autonoma motivationen (Ntoumanis et.al, 2009; 

Jonsson, 2019). Forskning visar också att elever som har autonomistödjande lärare mår bättre, 

presterar bättre och är mer självbestämmande. Dessutom blir risken för att drabbas av 

depression betydligt mycket mindre (Söderfjäll, 2012; Jonsson, 2019). Det går även att tolka 
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forskning om autonomi och kontroll på sådant sätt att det inte är tillräckligt att som lärare endast 

jobba autonomistödjande för att eleverna skall kunna bli så bra som möjligt, utan man måste 

även minska den kontrollerande motivationsmiljön (Jonsson, 2019).  

 

3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon samstämmighet mellan hur läraren 

uppfattar sitt eget arbete med motivationsklimatet på kontra elevernas uppfattning av lärarens 

arbete med motivationsklimatet. Studien avser lärare och elever från grundskolan årskurs 7–9. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

• Hur beskriver lärare motivationsklimatet på lektionerna i Idrott och hälsa, i termer av 

autonomistöd, uppgiftsorientering, lärarstöd, resultatorientering och lärarkontrol? 

 

• Hur beskriver elever motivationsklimatet på lektionerna i idrott och hälsa, i termer av 

autonomistöd, uppgiftsorientering, lärarstöd, resultatorientering och lärarkontrol? 

 

• Jämförelse av lärares och elevers uppfattningar av motivationsklimatet, i termer av 

autonomistöd, uppgiftsorientering, lärarstöd, resultatorientering och lärarkontrol. 
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4. Metod 

 

I denna sektion redogörs det för vilken typ av metod som används i studien och varför just 

denna metod är fördelaktig att användas i studien. Fördelar och nackdelar med kvantitativ 

analys och kvalitativ analys lyfts fram. 

 

4.1 Design 

 

I denna studie svarar fyra idrottslärare och en av respektive lärares klasser på enkäter. Dessa 

enkäter handlar om hur läraren arbetar på de flesta av lektionerna i idrott och hälsa. Svaren på 

enkäterna visar dessutom elevers könstillhörighet, upplevda motivationsnivå och upplevda 

glädje under majoriteten av lektionerna i idrott och hälsa. Utifrån enkätsvaren kan det påvisas 

hur motivationsklimatet upplevs av eleverna och av läraren och även om det råder en konsensus. 

Studien kan förhoppningsvis påvisa samband mellan lärarnas svar och elevernas svar genom 

att koppla dessa till motivationsteorier och tidigare forskning för att på så vis få en tydligare 

bild av hur motivationsklimatet upplevs. 

 

Utifrån studiens syfte kan både den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden 

användas, men den metod som används i denna studie är den kvantitativa metoden. Den 

kvantitativa metoden ger till skillnad från den kvalitativa en större mängd data, även om den 

data som fås av till exempel kvalitativa intervjuer kan vara mer detaljerad (Eliasson, 2018). 

Nackdelen med den kvantitativa metoden är just det att svaren inte blir lika detaljerade eller 

nyanserade som i den kvalitativa analysen, eftersom det till exempel är svårt att ändra en enkät 

för att utvinna ny information på samma sätt som en intervju kan anpassas under tidens gång 

(Eliasson, 2018). Denna studien riktar sig till lärare och till deras klasser för att utvinna den 

generella uppfattningen som eleverna och lärarna har. Eftersom att antalet potentiella 

respondenter var högt kändes det rätt att använda den kvantitativa analysen och en 

enkätundersökning, vilket även påpekas av Eliasson (2018). 

  

4.2 Urval 

 

Urvalet i denna studie omfattas av fyra lärare i idrott och hälsa (två manliga och två kvinnliga), 

som kommer att benämnas som Lärare A, B, C och D i denna studie. Dessa lärare undervisar 

på högstadieskolor i Sverige. I urvalet ingår dessutom fyra klasser (två 7:or och två 9:or). Dessa 

klasser blir undervisade i ämnet idrott och hälsa av någon av de fyra lärarna som deltar i studien. 

Klasserna benämns som Klass A, B, C och D. Klass A och Lärare A fick uteslutas då Klass A 



11 
 

inte bidrog med tillräckligt många enkätsvar. Det gick därför inte att jämföra svaren från lärare 

A med svaren från klass A. Klass B bestod av 21 elever och 100% av klassen svarade på 

enkäten. Klass C bestod av 29 elever, där 69% svarade på enkäten. Klass D bestod av 30 elever 

där 60% av klassen svarade på enkäten. Totalt deltog således 60 elever i studien. 

 

Jag valde att ta kontakt med lärare jag redan kände eller var bekant med av bekvämlighetsskäl 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Trost & Hultåker, 2016) och som jag förmodade var intresserade 

av att ta del av det kommande resultatet i studien, för att utvecklas som lärare. Utifrån detta 

antagande hoppades jag på att få in så många respondentsvar som möjligt. Dessutom tog jag 

kontakt med dessa lärare eftersom att de jobbar på högstadiet, det är väsentligt eftersom 

grundskolan är obligatorisk. Eftersom det råder skolplikt i Sverige är det inte orimligt att anta 

att vissa lärare kan behöva motivera de elever som känner sig ”tvingade” att vara i skolan. 

Motivationsklimaten blir därför mer påtagliga på grundskolan än på gymnasiet. När jag tog 

kontakt med lärarna meddelade jag dem först om vad för sorts studie jag skulle utföra, att den 

är anonym och att resultatet kan bli intressant för alla parter.  

 

4.3 Mätinstrument 

 

Den enkät som användes i denna studie är byggd utifrån valda delar av mätinstrumentet: 

Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionaire (EDMCQ-C; Appleton, 

Ntoumanis, Quested, Viladrich, Duda, 2016) (Se bilaga 2 & 3). Enkäten innehåller frågor 

angående lärarens uppskattning av dennes arbete med: autonomistödjande klimat (fråga 6, 8, 

16), uppgiftsorienterat klimat (fråga 7, 12, 13, 14, 21), stödjande klimat (fråga 9, 19), 

resultatorienterat klimat (fråga 10, 11, 15, 20) och kontrollerande klimat (fråga 17, 18) 

(numrering från elevernas enkät). Utifrån de värderade svarsalternativen kan man läsa ut om ett 

specifikt motivationsklimat är aktuellt (högt tal) eller inte aktuellt (lågt tal). Enkäten är designad 

för att se vilken motivationstyp som upplevs användas av coachen (läraren i denna studien), 

genom att utifrån en skala från 1–7 fylla i påståenden om lärarens motiverande arbete antingen 

som högst ”Stämmer precis” (7), eller som lägst, ”Stämmer inte alls” (1). Utifrån svaren kan 

man utläsa om motivationsklimatet antingen är tillåtande och autonomistödjande eller 

resultatorienterat och kontrollerande. 

 

Trots att enkäten ursprungligen är designad mot idrottscoacher är den även användbar i skolan 

och ämnet idrott och hälsa eftersom det finns slående likheter i hur en idrottscoach och en lärare 

i idrott och hälsa arbetar. Men enkäten behövde formuleras om för att bättre passa den tänkta 

målgruppen och ämnet idrott och hälsa. 
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4.4 Genomförande 

 

Till att börja med kontaktades tre lärare. Då det dröjde med att få svar av somliga lärare och det 

dessutom var oklart om alla kunde delta, kontaktades även en fjärde lärare. När den fjärde svarat 

att hen kunde medverka kom även ett positivt besked från den tredje läraren, vilket innebar att 

alla fyra lärarna kunde delta i studien. Eftersom två av lärarna endast undervisade 7:or och 8:or 

fick de ta del av en samtyckesblankett som de skickade med eleverna hem till sina 

vårdnadshavare (se bilaga 1). 

 

Skola A och C kunde besökas för att introducera enkäterna för eleverna. På skola A fick de 

enkäterna inlagda i deras lärplattform, för att sedan svara på enkäterna på sin fritid. Tyvärr var 

det väldigt många elever som glömde att fylla i enkäterna vilket också är en risk med de 

internetbaserade enkäterna (Trost & Hultåker, 2016). På skola B fick läraren enkäterna skickade 

till sig för att själv få eleverna att fylla i dessa. Liksom på skola A hade endast ett fåtal elever 

fyllt i enkäterna i slutskedet av studien. Eftersom det är begränsat med resurser både i tid och 

pengar för denna studie kunde inte enkäterna presenteras på plats i skola B vilket annars är 

fördelaktigt (Trost & Hultåker, 2016). På skola C presenterades enkäterna på plats och de 

fylldes även i, i samband med besöket. På skola C och D såg lärarna till att samtyckesformuläret 

(Se bilaga 1) skickades hem till eleverna. Eleverna tog sedan med underskrifterna från deras 

vårdnadshavare till läraren. Studiens författare påminde med jämna mellanrum lärarna om att 

försöka få eleverna att svara på enkäterna med varierande framgång.  

 

4.5 Databearbetning 

 

Data från enkäter hamnade i programmet Survey&Report (S&R) vilket är en molntjänst utanför 

Karlstad universitet. Med hjälp av S&R kan man konstruera enkäter online, och sedan samla in 

data. När enkäternas deadlines var förbi stängdes den. Därefter skapades en rapport utifrån den 

data som samlats in, därefter exporterades data in i Excel. I Excel hanterades alla separata svar, 

och med hjälp av dessa beräknades medelvärden. Samtyckesblanketter hamnade hos ansvarig 

lärare tills det att studien var slutförd. När studien är slutförd förstörs alla enkäter. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

4.6.1 Reliabilitet 
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När man talar om reliabilitet menar man att en studie eller en undersökning skall kunna gå att 

göra om med samma utfall, det vill säga om övriga faktorer och förhållanden varit liknande 

eller de samma som vid första tillfället (Eliasson, 2006; Bryman, 2018). Reliabiliteten beror till 

stor del av hur undersökningen utförs, det kan till exempel handla om hur data samlas in, hur 

studien presenteras eller om frågor behöver besvaras i samband med datainsamling (Eliasson, 

2006). I denna studie presenterades enkäten vid ett tillfälle på plats i skolan, detta bidrar till att 

en ökad reliabilitet i studien. Alla deltagare fick ta del av samma enkät, men hur detta 

introducerades skiljde sig från tillfälle till tillfälle. Detta kan ses som en brist i studiens 

reliabilitet. I denna studien beror reliabiliteten på om svaret på frågorna angående diverse 

motivationsklimat hänger ihop. Är till exempel svaren angående autonomi liknande på samtliga 

frågor går det att peka på en hög reliabilitet. Utifrån svaren på enkäterna går det att urskilja att 

reliabiliteten är hög, eftersom att majoriteten av svaren på enkäterna hänger ihop inom 

kategorierna.  

 

Eftersom flertalet av frågorna i enkäten mäter samma begrepp (Eliasson, 2006) ökar enkätens 

reliabilitet.  Dessutom är enkäten enligt respondenterna i pilotstudien tydlig och enkel att förstå. 

Den data som samlats in har under tiden kontrollerats så att den är korrekt ifylld, vilket även 

detta stärker reliabiliteten (Eliasson, 2006). 

 

Felkällor i reliabiliteten kan bero på att enkäterna presenterats på olika sätt på skolorna. I denna 

studie det var utifrån omständigheterna inte möjligt att presentera enkäterna på exakt samma 

sätt på alla skolor vilket också kan ha påverkat hur enkäten togs emot. 

 

På skola C framkom följande funderingar när enkäten introducerades. Vissa elever ville ha 

förtydliganden gällande fråga 3, 6 och 8 i elevenkäten. Fråga 3 handlar om: ”Jag är med på 

majoriteten av alla idrottslektioner.” Eleven i fråga undrade hur specifikt ”svarsalternativ 7” 

var på frågan. Eleven frågade ”Om jag missade en lektion när jag var sjuk, får jag inte klicka 

på 7:an då?” Fråga 3 förtydligades genom svaret ”Klicka i det du anser, tänk att det är 

majoriteten av lektionerna, så har du varit med på nästan alla kan du klicka i en hög siffra.” 

Fråga 6”. Idrottsläraren ger oss valmöjligheter och alternativ på lektionerna (till exempel att 

själv kunna påverka innehållet på lektionerna)” behövde förtydligas då en elev frågade ”vad 

som menas med påverkan?” Fråga 6 förtydligades med svaret ”Till exempel om ni får påverka 

lektionernas upplägg eller om ni får bestämma några lekar.”. På fråga 8: ”Idrottsläraren tycker 

att det är viktigt att man deltar för att man själv verkligen vill.” behövde en elev ett förtydligande 

över vad frågan handlade om. Detta förtydligades med svaret: ”Tycker läraren att det är 

viktigast att ni är med för att ni vill eller för att det krävs?” I och med att denna elevgrupp fick 
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förtydliganden på dessa frågor till skillnad från resterande elevgrupper finns en potentiell 

felkälla i reliabiliteten här. 

 

Skola B kunde inte besökas för att introducera enkäterna muntligt, vilket kan ha påverkat 

elevernas svar. Först och främst får de inte samma klarhet i frågorna som Klass C. Det finns 

även en risk för att de svarar vad de tror att deras lärare vill att de ska svara. Detta eftersom att 

det är läraren som presenterar uppgiften, och eftersom eleverna är i en beroendeställning till 

läraren. 

 

4.6.2 Validitet 

 

När en studie har en hög validitet betyder det att studien mäter det den är ämnad att mäta 

(Eliasson, 2006). I detta fall skall det mätas vilket motivationsklimat som upplevs råda under 

majoriteten av klassens lektioner i idrott och hälsa. Genom svaren på enkäterna får vi fram 

konkreta siffror på hur starkt elever och lärare känner av diverse motivationsklimat. Genom 

flertalet frågor angående till exempel det uppgiftsorienterade klimatet kan ett genomsnitt göras, 

och på så sätt få ut elevernas generella uppfattning om det uppgiftsorienterade klimatet. Ett 

exempel på att en undersökning skulle kunna vara valid är om flera svar pekar i samma riktning 

(Eliasson, 2006). Studiens validitet stärks av att det utförts en pilotstudie, i en pilotstudie 

försäkras frånvaron av systematiska fel vilket i sin tur leder till en högre validitet (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2018). Dessutom stärks studiens validitet av att enkäterna redan fanns 

till godo och är beprövade sedan innan (Eliasson, 2006; Djurfeldt et.al, 2018). På det tillfälle 

som data samlades in på plats i skolan framkom endast tre frågor från elever om förtydligande 

av frågor. Inte heller framkom några frågor under pilotstudien, detta pekar på att frågornas 

validitet är hög. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

 

Studier och undersökningar som involverar människor är skyldiga att uppfylla vissa krav. Det 

är viktigt att forskning bedrivs för att vårat samhälle skall kunna röra sig framåt i utvecklingen, 

men detta får inte ske på samhällets medlemmars bekostnad. För att förhindra att 

samhällsmedborgarna far illa ut har det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

fastslagit fyra forskningsetiska principer som alla forskare skall hålla sig till (Vetenskapsrådet, 

2017). Dessa krav har samlingsnamnet individskyddskravet och består av: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt regel nummer ett 

(informationskravet) har forskaren en skyldighet att informera respondenter om deras uppgift i 

undersökningen. Forskaren skall även upplysa respondenterna om att det är acceptabelt att 
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avbryta deltagandet när som helst och att deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017). 

I denna studie framfördes denna information i samtyckesenkäten och även i introduktionen till 

frågeenkäterna. Enligt regel nummer två (samtyckeskravet) har respondenterna rätt att 

bestämma över sin medverkan. Det innebär att forskaren behöver inhämta respondenternas 

samtycke innan undersökningen kan börja. Är respondenten under 15 år behövs även samtycke 

från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2017). Denna studie uppfyller samtyckeskravet genom 

att skicka samtyckesenkäter till vårdnadshavare för respondenter som är under 15 år. Dessutom 

finns det i enkäten en inbyggd samtyckeskontroll. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

personuppgifter som behandlas i en studie eller undersökning skall förvaras på ett sådant vis att 

obehöriga ej kan ha tillgång till dessa (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna fick tidigt veta 

att studien är anonym och att studiens författare, handledare och en potentiell korrekturläsare 

är de enda som kommer att ta del av denna information. Nyttjandekravet innebär att de 

personuppgifter som samlas in för studien icke får användas i annat syfte än för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie förvarades personuppgifterna på 

Survey&Report, och hos ansvarig lärare, dessa dokument förstördes när studien avslutades. 
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5. Resultat 

 

Nedan kommer svaren från enkäterna att presenteras. I sektion 5.1 kommer lärarnas svar att 

redovisas. Lärarnas individuella svar kommer bland annat att lyftas tillsammans med lärarnas 

totala medelvärde. I lärarnas resultat kommer dessutom medelvärdet för de kvinnliga lärarna 

och de manliga lärarna att redovisas (angående autonomistödjande klimat, uppgiftsorienterat 

klimat, stödjande klimat, resultatorienterat klimat eller kontrollerande klimat). Under sektion 

5.2 kommer klassernas svar att redovisas, även här kommer medelvärden för hela elevgruppen 

att lyftas liksom för flickor och pojkar. I sektion 5.3 visas potentiella samstämmigheter mellan 

lärarnas och elevernas svar. 

 

5.1 Sammanställning av resultaten från lärarnas svar 

 

5.1.1 Lärarnas svar gällande frågor om motivationsklimat 

 

Lärarnas svar angående motivationsklimatet är enligt följande. På de frågor som behandlade 

det autonomistödjande klimatet svarade lärarna på en skala 1–7 i genomsnitt 5.44. När det 

kommer till det uppgiftsorienterade klimatet blev lärarnas medelvärde 6.07, enligt lärarna är de 

alltså väldigt uppgiftsorienterade på deras lektioner. Angående det stödjande klimatet hamnade 

lärarnas snitt på 6,33, lärarna uppfattar därmed sitt klimat som väldigt stödjande. Det 

resultatinriktade klimatet hamnade på 1,17. Frågorna som handlade om det kontrollerande 

klimatet svarades entydigt och genomsnittet blev 1 (alla lärare svarade 1 på alla frågor om 

kontrollerande klimat). Skillnader i svar kan finnas vid frågorna om resultatorienterat klimat, 

där lärare B till skillnad från resterande lärare svarade 1,5 i snitt.  Annars framgår det tydligt att 

lärarna upplever deras motivationsklimat på ungefär samma sätt (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Lärarnas medelvärden gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Uppg. Res. 

Lärare B 5.67 6.00 1.00 5.80 1.50 

Lärare C 5.67 6.50 1.00 6.20 1.00 

Lärare D 5.00 6.50 1.00 6.20 1.00 

Totalt 5.44 6.33 1.00 6.07 1.17 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. Tabellen visar hur lärarna uppfattar motivationsklimatet på deras lektioner i idrott och hälsa, där 7 är starkast 

och 1 är lägst. 

 

5.1.2 Samstämmighet mellan kvinnliga och manliga lärare 
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Resultatet visar att det finns ett antal skillnader i de kvinnliga lärarnas genomsnitt jämfört med 

de manliga lärarnas genomsnitt. De kvinnliga lärarna svarar i snitt högre än männen på frågor 

om stödjande motivationsklimat och det uppgiftsorienterade klimatet. Männen svarar i snitt 

högre än kvinnorna på frågor om autonomistödjande och resultatorienterat klimat. På frågor om 

kontrollerande klimat svarar männen och kvinnorna i snitt lika högt eller lågt. 

 

Tabell 2. Manliga och kvinnliga lärares medelvärden gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Uppg. Res. 

Kvinnliga 5.33 6.50 1.00 6.20 1.00 

Manliga 5.67 6.00 1.00 5.80 1.50 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. Tabellen visar hur kvinnliga och manliga lärare uppfattar sin undervisning på lektionerna i idrott och hälsa, 

där 7 är starkast och 1 är svagast.  

 

5.2 Samanställning av resultaten från elevernas svar 

 

5.2.1 Klassernas medelvärden gällande svaren på frågor respektive motivationsklimat 

 

Elevernas svar visar att de över lag upplever klimatet som autonomistödjande, stödjande och 

uppgiftsorienterat. Det visar sig även att klimatet upplevs som resultatorienterat av somliga 

elever (2.91 i medelvärde) (se tabell 3). Klass D har högst medelvärde gällande 

autonomistödjande klimat, stödjande klimat och uppgiftsorienterat klimat. Klass B har högst 

medelvärde angående det resultatorienterade klimatet (4.08). Klass B har högst medelvärde på 

det kontrollerande klimatet (2.13). 

 

Tabell 3. Klassernas medelvärden gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Upp
g. 

Res. 

Klass B 5.39 5.27 1.56 5.19 4.08 

Klass C 4.65 5.40 2.13 5.03 2.89 

Klass D 5.64 6.42 1.11 5.80 1.48 

Totalt 5.22 5.66 1.61 5.32 2.91 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. Tabellen visar hur diverse klasser uppfattar motivationsklimatet på deras lektioner i ämnet idrott och hälsa, 

där 7 är starkast och 1 är svagast. 

 

5.2.2 Jämförelser av flickor och pojkars svar 

 

Skillnader i medelvärdet av flickornas och pojkarnas resultat går att se i tabell 4. Detta är viktigt 

att veta för att säkerställa att klasserna som helhet har samma uppfattning. Då fördelningen 
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mellan deltagande pojkar och flickor i studien inte är helt jämn skulle potentiella skillnader i 

svaren hos pojkar och flickor kunna skapa en felaktig bild av klassernas generella uppfattning 

av motivationsklimatet. Utifrån dessa resultat går det att utläsa att flickorna i större utsträckning 

upplever motivationsklimatet som autonomistödjande och resultatorienterat än vad pojkarna 

gör. Trots att medelvärdena är liknande hos både pojkar och flickor, går det att urskilja att 

pojkarna uppfattar motivationsklimatet som mer kontrollerande än vad flickorna gör. Dessutom 

upplever pojkarna ett mer stödjande klimat än vad flickorna gör. Upplevelsen om det 

uppgiftsorienterade klimatet är liknande hos både pojkar och flickor, trots att pojkarna upplever 

det lite starkare än vad tjejerna gör (0,23 skillnad). Inte på någon kategori skiljer sig 

medelvärdena mer än 0.5 enheter (Se tabell 4). 

 

Tabell 4. Flickors och pojkars medelvärden gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Uppg. Res. 

Flickor 5.33 5.45 1.31 5.21 3.15 

Pojkar 5.09 5.88 1.93 5.44 2.64 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. Tabell 4 visar hur pojkar och flickor upplever motivationsklimatet på deras lektioner i idrott och hälsa, där 7 

är starkast och 1 är svagast. 

 

5.3 Jämförelser mellan lärarsvar och klassernas svar 

 

5.3.1 Samstämmighet mellan lärare och klasser  

 

Resultatet visar att både lärare och elever upplever motivationsklimatet på lektionerna i idrott 

och hälsa som autonomistödjande, stödjande och uppgiftsorienterat. Eleverna (klasserna) 

upplever det kontrollerande klimatet och det resultatinriktade klimatet som starkare än vad 

lärarna gör (se Tabell 5). Lärarna upplever att det autonomistödjande klimatet, stödjande 

klimatet och uppgiftsorienterade klimatet är starkare än vad eleverna gör. Enligt resultatet från 

både lärare och elever uppfattas det stödjande klimatet som vanligast förekommande, följt av 

det uppgiftsorienterade klimatet, därefter kommer det autonomistödjande klimatet. Till sist 

kommer det kontrollerande klimatet och det resultatorienterade klimatet. Här är inte lärare och 

elever riktigt överens. Det råder samstämmighet mellan lärare och elever angående de flesta 

motivationsklimat, men inte när det gäller det resultatorienterade motivationsklimatet. Eleverna 

upplever klimatet som starkare än vad lärarna gör (lärarnas medelvärde=1,17 jmf. med 

elevernas medelvärde= 2.91) det är en skillnad på 1,74 enheter. 

 

Tabell 5. Medelvärden för klass B-D och lärare B-D gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Uppg. Res. 
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Lärare B-D 5.44 6.33 1.00 6.07 1.17 

Klass B-D 5.22 5.66 1.61 5.32 2.91 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. 

 

5.3.2 Samstämmighet mellan lärare B-D och tillhörande klass 

 

Lärare B och klass B svarar ungefär likadant på frågor som handlar om autonomistödjande 

klimat (skiljer inte mer än 0.5 enheter mellan elevernas och lärarens medelvärden). De svarar 

även ganska liknande på frågor om uppgiftsorienterat klimat och stödjande klimat. Den stora 

skillnaden finns i svaren som handlar om resultatorienterat motivationsklimat, här upplever 

eleverna klimatet som väldigt mycket starkare än läraren (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Medelvärden för klass B och lärare B gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Uppg. Res. 

Lärare B 5.67 6.00 1.00 5.80 1.50 

Klass B 5.39 5.27 1.59 5.19 4.08 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. 

 

 

Lärare C och klass C har inte riktigt samma syn på det generella motivationsklimatet. På 

samtliga frågor skiljer sig medelvärdena med minst 1 enhet. Störst skillnad är det på frågorna 

om det resultatorienterade klimatet, där har eleverna 2.89 och läraren 1.00 (skiljer 1.89 enheter). 

Det klimat som det råder mest samstämmighet kring är det autonomistödjande 

motivationsklimatet, där skiljer sig medelvärdena med 1.02 enheter (se tabell 7). 

 

Tabell 7. Medelvärden för klass C och lärare C gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Uppg. Res. 

Lärare C 5.67 6.50 1.00 6.20 1.00 

Klass C 4.65 5.40 2.13 5.03 2.89 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. 

 

I tabell 8 kan man utläsa att Lärare D uppfattar det autonomistödjande klimatet som mindre 

frekvent än vad Klass D gör (5.00 vs 5.64), det skiljer i snitt 0.64 enheter mellan lärarens och 

klassens svar på frågor angående autonomistödjande klimat. Inga medelvärden från klass D och 

lärare D skiljer sig heller mer än 0.50 enheter (förutom det autonomistödjande klimatet) (se 
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tabell 8). Det råder en särskilt tydlig samstämmighet angående det stödjande klimatet, 

kontrollerande klimatet och det uppgiftsorienterade klimatet.  

 

Tabell 8. Medelvärden för klass D och lärare D gällande svaren på frågor om respektive motivationsklimat. 

Respondenter Aut. Stöd. Kontr. Uppg. Res. 

Lärare D 5.00 6.50 1.00 6.20 1.00 

Klass D 5.64 6.42 1.11 5.80 1.48 

Aut.=Autonomistödjande klimat, Stöd.=Stödjande klimat, Kontr.=Kontrollerande klimat, Uppg.=Uppgiftsorienterat klimat, 

Res.=Resultatorienterat klimat. 

 

 

5.4 Lärarnas och klassernas upplevelse av elevernas motivation och glädje på lektionerna 

 

Resultatet visar att lärare och elever upplever elevernas motivation och glädje på samma sätt. 

Det råder i stort sätt total samstämmighet enligt elevernas motivation (skiljer 0.02 enheter). 

Men lärarna och eleverna är också överens om hur roligt eleverna har på lektionerna. 

 

Tabell 9. Medelvärden av upplevd elevmotivation och glädje (hur roligt eleverna har på lektionerna). 

Respondenter Motivation Elever roligt 

Lärare B-C 5.68 5 

Klass B-C 5.70 5.25 

Motivation = Hur skulle du beskriva din motivation under de flesta idrottslektionerna, på en skala från 1-7? (1= Lägst motivation, 7= högst 

motivation), Elever roligt = Hur roligt på en skala 1-7 har du på de flesta av lektionerna i idrott och hälsa? (1= inte alls roligt, 7=som roligast) 
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

6.1.1 Lärarnas svar 

 

Lärarnas svar är väldigt lika varandra, samtliga uppger att de har ett motivationsklimat som 

präglas av att det är stödjande, uppgiftsorienterade och autonomistödjande. Dessa lärare skulle 

kunna ha en interpersonell ledarstil, eftersom att de värderar deras stödjande, 

autonomistödjande och uppgiftsorienterade motivationsklimat som högst aktuella på deras 

lektioner, eftersom att den interpersonella läraren är just stöttande, inkluderande och 

strukturerad (Ntoumanis & Standage, 2009). Dessutom värderar eleverna sin motivation som 

hög, vilket enligt Ntoumanis och Standage (2009) är en följd av att behoven av autonomi, 

kompetens och tillhörighet uppfylls, vilket skulle kunna va en följd av en interpersonell 

ledarstil. 

 

Lärarna har även samma uppfattning om elevernas motivation och ”glädje” på lektionerna. 

Eftersom de också upplever att de jobbar med ungefär samma motivationsklimat som varandra 

är det inte heller orimligt att anta att det rådande motivationsklimatet kan bidra till liknande 

svar från lärare och elever angående elevernas motivation och glädje. Elevernas motivation och 

glädje är starkt kopplad till lärarnas arbete med främst det stödjande, autonomistödjande och 

det uppgiftsorienterade klimatet (Ryan & Deci, 2000; Ntoumanis & Strandage, 2009). 

 

Ingen av lärarna anger att de har favoritelever, men utifrån perspektivet att alla människor har 

olika preferenser och olika bra kemi med vissa människor, bör det finnas individer man ”klickar 

bättre med” enligt min mening. Det är dock en helt annan sak att agera utifrån dessa preferenser, 

för att ge ”favoritelever” fördelar, då detta inte är acceptabelt och även strider mot skollagen 

(Skollagen, 2010).  Men att säga att dessa personpreferenser inte finns är i min mening ett 

argument som är svårt att försvara. 

 

6.1.2 Elevernas resultat 

 

Klassernas svar skiljer sig inte mycket från varandra (se tabell 3). Klass C upplever ett lägre 

autonomistödjande motivationsklimat än vad de andra klasserna gör, vilket är mycket rimligt 

eftersom de också upplever klimatet som lite mer kontrollerande än resterande klasser. Klass D 



22 
 

anger högst autonomi, vilket också är rimligt eftersom klassen uppger lägst kontrollerande 

motivationsklimat och högst stödjande klimat. 

 

Det fanns även elever som uppgav att de inte alls kände sig motiverade på lektionerna och att 

de inte tyckte att det var roligt heller. Någonting som var gemensamt för eleverna som uppgivit 

att de inte tyckte att lektionerna var roliga eller motiverande, är att de inte heller deltar på 

lektionerna i samma utsträckning som de elever som finner lektionerna motiverande och roliga. 

Det lyfts i forskning att miljöer som stöttar autonomi och kompetens, främjar människans 

progression, medan en kontrollerande miljö tvärtom skulle ha minskat de framstegen (Ryan & 

Deci, 2000). Eftersom eleverna inte är på lektionerna kan de inte ta del av den 

autonomistödjande miljön som finns på lektionerna, vilket i sin tur leder till att de positiva 

effekterna uteblir.  

 

Det går också att se i resultaten att majoriteten av eleverna har roligt på lektionerna och likaså 

motiverade. Enligt SDT känner människan glädje och upplever motivation när 

autonomibehovet uppfylls, när kompetensbehovet uppfylls och när behovet av samhörighet 

uppfylls (Hassmén & Hassmén, 2010). Kopplingen mellan elevernas medelvärden angående 

det autonomistödjande, uppgiftsorienterade och stödjande motivationsklimatet, samt elevernas 

upplevda glädje och motivation på lektionerna visar på relativt höga värderingar. Detta går även 

att styrka med forskningen inom SDT som talar för att sambandet mellan ökad motivation och 

glädje ofta beror på uppfyllandet av de mänskliga grundläggande behoven (Hassmén & 

Hassmén, 2010).   

 

6.1.3 Jämförelse av svar från lärare och elever 

 

Studiens resultat pekar på att lärare och elever i stort sett har liknande uppfattning om 

motivationsklimatet i ämnet idrott och hälsa. Lärarna och klasserna har alltså med andra ord en 

samstämmighet gällande de motivationsklimat som råder på lektionerna i idrott och hälsa (med 

undantaget för det resultatorienterade motivationsklimatet vilket eleverna upplever som 

starkare än vad lärarna gör). Lärare och elever upplever dessutom elevernas motivation och 

upplevda glädje på nästan exakt samma sätt. Utifrån resultatet går det att argumentera för att 

läraren i större grad skulle kunna lita på sin intuition gällande sin värdering av om eleverna är 

motiverade eller om de har roligt på lektionen. Med denna vetskapen skulle läraren kunna pröva 

nya upplägg och aktiviteter och samtidigt känna av om aktiviteterna funkar för klassen. 
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6.2 Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon samstämmighet mellan lärare och 

elever angående det motivationsklimat som fanns på lektionerna i idrott och hälsa. Vilken 

metod som skulle användas var någonting som funderades på flitigt i studiens tidiga skede, det 

fanns fördelar med både den kvalitativa approachen och den kvantitativa riktningen. Till sist 

valdes den kvantitativa inriktningen. Just för att intentionen med studien var att få en bredare 

översikt på huruvida det fanns någon samstämmighet mellan lärare och elever i verksamheten. 

I arbetet med datainsamling användes internetbaserade enkätverktyget Survey&Report. Med 

hjälp av detta program kunde jag enkelt utforma enkäterna och samla in data på ett smidigt sätt. 

Beslutet att skapa två olika enkäter, en för lärarna och en för eleverna var ett beslut som kom 

att bli kostsamt för studiens reliabilitet. Detta eftersom jag inte med säkerhet kunde veta att alla 

elever har svarat för den rätta läraren. Detta skulle kunna undvikts genom att använda ett annat 

program (till exempel SPSS). Det hade varit smart att ha separata enkäter för alla klasser istället 

för en gemensam. På så sätt skulle inte eleverna behöva klicka i vilken svarsgrupp de tillhörde, 

vilket i sin tur skulle eliminera risken för att elever svarar för fel klass (skapa felaktiga data). 

Det är omöjligt att helt säkert veta om eleverna har kryssat i rätt grupp, men utifrån de 

svarssiffror som finns i statistiken är det dock fullt rimligt att eleverna faktiskt svarat under rätt 

grupp.  

 

Enkäterna presenterades på plats hos Klass C, där jag även förtydligade diverse frågor för 

eleverna (se sektion 4.6.1). Enkäterna kunde på grund av bristande resurser inte introduceras på 

samma sätt hos Klass B eller Klass D vilket sänkte studiens reliabilitet. Skulle studien göras om 

skulle enkäterna introduceras på samma sätt i alla skolor för att stärka studiens reliabilitet och 

validitet. Könsfördelningen i undersökningen var nästan hälften män och hälften kvinnor, både 

på elevsidan och lärarsidan. Bortfallet av klass A bidrog till att all den data som Lärare A skulle 

bidragit med, inte kunde tas med, vilket även ändrade könsfördelningen hos lärarna till 75% 

kvinnor och 25% män, från att dessförinnan ha varit jämnt fördelat.  

 

Någonting som potentiellt kan sänka studiens validitet är att lärarna mot förmodan kan ha svarat 

annorlunda mot hur verkligheten ser ut på grund av att de vet hur man ”bör” bete sig som lärare. 

Ett exempel på detta kan finnas i frågan som handlar om favoritelever (fråga 14 i lärarnas enkät) 

(se bilaga 3), där lärarna svarar att de inte har några favoritelever alls. 

 
 

6.3 Fortsatt forskning 
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Det vore intressant att göra om denna studien med en kvalitativmetod istället för ett kvantitativt 

perspektiv. Detta för att få en djupare förståelse om hur läraren arbetar. Dessutom skulle det 

även vara intressant att följa upp resultaten och jämföra de tidigare resultaten (i årskurs 7 

klasserna) för att se om uppfattningen om motivationsklimatet fortfarande är densamma, eller 

vad som potentiellt kan ha förändrats.  Det skulle även vara intressant att undersöka varför 

elever upplever motivationsklimatet som mer resultatorienterat än vad lärarna gör. 
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