
 

 

Kan idrott och hälsa motivera 

till fortsatt elitidrottssatsning?  

Ett självbestämmandeperspektiv på friidrottsflickors 

retrospektiva upplevelse av idrott och hälsa 
 

Can Physical Education Motivate to Continue with Elite Sports? 

A self determination perspective on track and field girls         

retrospective experience of physical education  
 

 

Jakob Eriksson 

 

 

 

 

 

 

Karlstads universitet 

Ämneslärarprogrammet: idrott och hälsa 

15 HP 

Handledare: Johan Högman 

Examinatorns namn: Stefan Wagnsson 

27/1-2020 

 



 

 

Sammanfattning 
I Sverige har 90 procent av alla barn någon gång varit med i en idrottsförening, men mer än hälften av                    

dem slutar innan de fyller 20 år. Detta leder till att det är få som väljer att satsa vidare för att bli bäst.                       

Elitidrott smittar av sig på samhället. Har Sverige många elitidrottare gör det att fler vill komma i                 

rörelse. De flesta som slutar med idrott påbörjar processen med att sluta under högstadiet. Syftet är att                 

undersöka hur flickor som går eller har gått på Riksidrottsgymnasium upplevde att idrott och hälsa               

påverkade deras motivation till att satsa vidare på elitidrott. Detta undersöks utifrån Self             

Determination Theory’s tre psykologiska grundbehov kompetens, tillhörighet och autonomi genom          

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar på att de flickor som fortsatte att satsa på friidrotten              

kände både kompetens och tillhörighet under grundskolan, men känslan av autonomin i friidrotten             

som lektion i idrott och hälsa bidrog med var mer avsaknad. Det gör att resultatet av det här arbetet                   

pekar på att ämnet idrott och hälsa kan påverka flickor att satsa vidare på friidrott men inte utan hjälp                   

utifrån. Idrottsprofil under högstadiet skulle kunna vara ett hjälpmedel för att med hjälp av skolan få                

fler att satsa vidare på sin idrott, vilket i förlängningen gör att Sverige kan få fram fler elitaktiva. 

 

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, elitidrottssatsning, motivation, Self Determination Theory  
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Abstract 
In Sweden 90% of all children have some time during their childhood come in contact with                

sports associations, but less than half of them are left in the sport environment when they turn                 

20. This makes less elite athletes to come out of the country of Sweden. Sport of the highest                  

level is contagious when we in Sweden have a lot of good athletes, it will make more people                  

want to move. Most children start the process of quitting a sport between the ages of 13 to 15                   

years. The purpose of this paper is to find out how girl students and former girl students of                  

Riksidrottsgymnasiet experienced the effect of physical education (PE) on their motivation to            

carry on their elite carrier. This will be looked at through Self Determination Theory’s basic               

psychological needs which are competence, relatedness and autonomy. The result show that            

girls that carry on with their elite carrier in track and field felt both competence and                

relatedness during PE. But the feeling of autonomy in track and field that PE contributed with                

was almost nonexistent. This shows that PE can influence girls to carry on their elite carrier                

in track and field, but not without help from outside. A sports profile during the age of 13 to                   

15 years could be helpful to get more students to carry on with their elite carrier, which leads                  

to that Sweden can increase the number of elite athletes. 
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1. Inledning  

Elitidrott och den påverkan den har på Sveriges befolkning. Många är intresserade av hur det               

går för Sverige i idrott, speciellt när det handlar om OS och VM i olika sporter (Boyle, 2014).                  

Idrott påverkar även rörelsen av befolkningen. Går det bra i en individuell idrott som nation               

så blir fler motiverade att börja idrotta (De Bosscher, Sotiriadou & Van Bottenburg, 2013;              

Riksidrottsförbundet, 2019a). En undersökning visade att en stor del av barn och unga har              

idrottsstjärnor som sina förebilder (Riksidrottsförbundet, 2017). Idag är det allt fler som inte             

når upp till de daglig rekommendationerna för barn och unga, det vill säga 60 minuter måttlig                

intensivt fysisk aktivitet (World Health Organisation, 2018). Skulle vi kunna få ett uppsving i              

antalet elitaktiva på den absoluta världsnivån skulle det kanske kunna motivera fler unga att              

röra på sig. Men för att få fler elitaktiva behöver vi många som fortsätter att hålla på med                  

idrott upp i åldrarna. Idag är det 90% av alla under 20 år som någon gång hållit på med någon                    

form av föreningsidrott (Riksidrottsförbundet, 2005). Efter de fyllt 20 år är mindre än 50              

procent kvar (Franzen och Peterson, 2004). Franzen och Peterson menar att de kritiska åren är               

13-15 år när grunden för deras idrottande framtid läggs. Det är åren då man går på högstadiet.                 

I Sverige ser det ut så att toppen med flest antal deltagande personer per ålderskategori i olika                 

förening kopplade till idrott är vid 11 år ålder. Efter det går kurvan neråt och det blir bara                  

färre och färre för varje år fram till 35 års ålder när kurvan börjar gå uppåt igen                 

(Riksidrottsförbundet & SISU idrottsutbildarna, 2016). I Sveriges grundskola går det över 1            

miljon barn (Skolverket, 2018). Genom att det är så många barn och ungdomar som går i                

grundskolan så har idrott och hälsan ett tillfälle att kunna påverka mer barn och unga att hitta                 

sin idrott och motivera fler till att elitsatsa vidare till gymnasiet. I Sverige finns två sorter av                 

idrottsgymnasier för de som vill satsa vidare, Nationell Idrottsutbildning (NIU) och           

Riksidrottsgymnasiet (RIG) (Riksidrottsförbundet, 2019b). På dessa utbildningar får eleverna         

kunskap om elitsatsning, vad det innebär att utföra den på bästa sätt (Riksidrottsförbundet,             

2019b). 

 

Det finns en hel del forskning kring hur man ska lägga upp sin undervisning i skolan för att                  

motivera de elever som inte tycker idrott är kul (Lundvall, 2004; Wiker, 2017; Bryan &               

Solmon, 2012). Som tidigare nämnts finns även en hel del forskning om vad som motiverar               
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elitaktiva att fortsätta med sin idrott (Enolsken, 2011; Swain, 1991). Men när det kommer till               

motivationsforskning om elever i idrott och hälsa som satsar eller är på en hög nivå inom                

föreningsidrotten så saknas det forskning. De som håller på med en idrott på sin fritid, är                

oftast mer utvecklade motoriskt och blir då bättre på idrottsdelen i idrott och hälsa (Jagtøien,               

Hansen & Annerstedt, 2002). Idrott och hälsa fungerar oftast för dem som någon form av               

rolig aktivitet. Ett avbrott från resterande av skolans stillasittande ämnen (Wiker, 2017). Jag             

är själv elitidrottare inom friidrotten. För mig gjorde idrott och hälsan i skolan att jag fick                

känna mig duktig och jag fick tävla och vinna mycket vilket la grunden till min               

elitidrottskarriär. Nu är jag intresserad av att undersöka om andra har haft liknande             

upplevelser av idrott och hälsa. Vad var det i så fall i ämnet idrott och hälsa som motiverar                  

dem att satsa vidare? Eller annorlunda uttryckt, kan idrott och hälsa motivera dem som håller               

på med idrott redan på sin fritid att satsa vidare på elitidrott? Det är det som denna uppsats                  

ska belysa. 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer det att tas upp den bakgrund och de begrepp som behövs för att                  

förstå arbetet. Det görs för att det inte ska bli några otydligheter kring vissa begrepp som kan                 

ha olika betydelser i olika sammanhang samt att få bakgrundskunskap kring ämnet idrott och              

hälsa och få kunskap kring hur föreningsidrotten ser ut idag. 

 

2.1 Skolverkets styrdokument i idrott och hälsa 

I kursplanen för idrott och hälsa står det att ”idrott och hälsa ska syfta till att eleverna                 

utvecklar allsidig rörelseförmåga”(Skolverket, 2018, s.1). Detta gäller både de elever som har            

svårt för idrott och inte rör på sig så mycket, men det gäller ju också de elever som håller på                    

med idrott på sin fritid. Idrott och hälsa-lektionerna ska vara utmanande för alla elever vilket               

gör det till ett komplext ämne. För att utmana alla inom idrott där nivån kan vara så olika är                   

svårt. Ett sätt som Skolverket lyfter fram i sin kursplan är att idrottslektionerna ska försöka att                

utmana alla genom att ha mycket variation av aktiviteter (Skolverket, 2018). Idrott och             

hälsa-ämnet ska även ge eleverna kunskaper kring ämnena idrott, hälsa och livsstil. Här ska              

eleverna få kunskaper kring hur man planerar sin träning, kost och hur man gör för att leva ett                  

hälsosamt liv (Skolverket, 2018). Idrott och hälsa har förutsättningar att få elever som är              

duktiga på ett specifikt område att känna sig kompetenta på det området. Det eftersom att               

idrott och hälsa ska utmana alla och för att utmana någon som är duktig på något krävs det                  

svåra övningar som få i klassen klarar av (Skolverket, 2018). Det får de eleverna som klarar                

av övningarna att känna att de är duktiga. Även de teoretiska delarna i idrott och hälsa skulle                 

kunna få dem som håller på med en eller flera idrotter på sin fritid att få en ökad förståelse                   

om kroppen och nutrition. En ökad förståelse skulle kunna få dem att få ett intresse för hur                 

deras idrott ska tränas och vad de ska äta för att kunna prestera på topp. Om skolan ska kunna                   

följa allt som står i styrdokumenten för idrott och hälsa skulle det behövas mer resurser för att                 

kunna utmana alla elever som har olika kunskaper inom ämnet. 
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2.2 Föreningsidrott 

Det är i föreningsidrotten som elitidrottssatsningen sker. Idrott och hälsa skulle kunna hjälpa             

föreningsidrotten som ett komplement för att få fler att satsa vidare. Men det är fortfarande i                

föreningsidrotten som det stora jobbet kommer att göras för att få fler att fortsätta med sin                

idrott. Eftersom detta arbete fokuserar på att undersöka om undervisningen i idrott och hälsa              

kan få fler att satsa vidare på elitidrott. Det blir därför viktigt att få en bild av hur                  

föreningsidrotten ser ut för att förstå om idrott och hälsa kan vara med och bidra till att få fler                   

att satsa vidare.  

 

I Sverige har 90 procent av alla barn och ungdomar någon gång under deras ungdom tränat                

idrott i en förening (Riksidrottsförbundet, 2005; Riksidrottsförbundet, 2019c). Det säger ju           

sig själv om så många av svenska barn och ungdomar har varit med i idrottsföreningar så bär                 

de ett stort ansvar för att forma de personer som de slutligen kommer att bli. Därför har                 

Riksidrottsförbundet lagt sig i hur barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas. Alla           

aktiviteter som bedrivs ska följa barnkonventionen. Detta är något som Riksidrottsförbundet           

tycker är jätteviktigt och har haft som en rekommendation sedan 2009 (Riksidrottsförbundet,            

2019c).  

 

År 2017 tog Riksidrottsförbundet beslut om en strategi för att få fler i rörelse              

(Riksidrottsförbundet, 2019d). Detta ska göras genom att ta bort fokus från resultat och lägga              

fokus på att må bra, så att fler blir kvar i föreningar längre. Målet handlar inte bara om att få                    

fler att uppnå WHOs rekommendationer om fysisk aktivitet utan också om att få fram fler               

elitidrottare som kan tävla internationellt (Riksidrottsförbundet, 2019d). Idrottsresultaten har         

under de senare åren spelat mindre och mindre roll för de barn som idrottar under 13 års                 

ålder. Tävling är det som är grunden för föreningsidrott och det är inte tävlingsmomentet som               

har försvunnit utan resultaten. Men tävlingen blir till viss del också lidande av att resultaten               

försvinner (Riksidrottsförbundet, 2019c).  
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3. Litteraturgenomgång  

Här tas tidigare forskning upp kring varför det är bra att hålla på med idrott. Varför många                 

barn och ungdomar idag slutar med idrott och hur idrott i skolan ser ut. Tanken med det här                  

segmentet är att belysa vilken forskning som finns och vad det här arbetet kommer att tillföra. 

3.1 Anledningar för ungdomar att sluta med idrott 

Enligt en studie utav Jakobsson, Lundvall och Redelius (2014) är anledningarna till att barn              

och ungdomar väljer att börja med en föreningsidrott och stanna kvar i den desamma; 

• Känna gemenskap och tillhörighet i en grupp 

• Att bli bättre på idrott 

• Att må bra  

• Att se bra ut 

Även Riksidrottsförbundet (2017) visade i en undersökning kring barn och ungas idrottsvanor            

att må bra och att se bra ut var de största anledningarna till att barn och ungdomar idrottar                  

(Riksidrottsförbundet, 2017).  

 

I Sverige finns det ett stort bortfall av antalet aktiva i föreningar under tonåren. Där det                

största bortfallet sker mellan 14-16 års ålder (Wagnsson, 2009; Riksidrottsförbundet & SISU            

idrottsutbildarna, 2016). Utav de som väljer att sluta med sin idrott är andelen flickor              

betydligt större än andelen killar (Franzen & Peterson, 2004; Riksidrottsförbundet, 2018;           

Enoksen, 2011). Anledningen till att barn och ungdomar slutar med idrott menar Carlman,             

Wagnsson och Patriksson (2013) kan bero på flera variabler, men några av de tydligaste              

sakerna som får ungdomar att sluta med idrott är att idrott inte är roligt, det sociala och                 

stagnation, de blir inte bättre på sin idrott (Carlman, Wagnsson och Patriksson, 2013; Swain,              

1991). En sammanhängande variabel är även allvarliga skador som får många ungdomar att             

sluta då de inte kan utöva sin idrott och då inte blir bättre. Även det sociala och den ökande                   

mängden skolarbete, som det blir när man blir äldre, får många att sluta (Enoksen, 2011). Att                

ungdomar mellan 16- 24 år behövde lägga mer fokus på skolan eller jobb var den största                

anledningen till att de slutade med idrott under 2016 (Riksidrottsförbundet, 2017).  
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Som tidigare togs upp var stagnation en av de vanligaste orsakerna till att unga slutar. Det                

visar också Næsje (1985) i sin undersökning av unga friidrottare som var med i toppen av sin                 

ålderskategori när de var mellan 8 och 10 år. Det gjordes sedan en uppföljning 10 år senare                 

för att se hur många som fortfarande höll på med friidrott och då var det bara 18% som var                   

kvar. En av anledningarna till att de slutade var att de inte var motiverade för att de inte blev                   

bättre (Næsje, 1985). Næsjes studie är inriktad på de som är duktiga i tidig ålder. Jonsson                

(2000) menar att om man tittar på barn som är duktiga i tidig ålder är det svårt att se hur                    

duktiga de kan bli när de blir äldre. Det är omöjligt att se hur duktig en person kan bli när                    

personen är under den tidiga delen av tonåren eller tidigare. Många av de som är duktiga när                 

de är unga är födda i början på året vilket har stor påverkan när de är unga. Men ju äldre de                     

blir så spelar denna skillnad mindre och mindre roll (Jonsson, 2000). 

 

Stagnation som visat sig vara en stor anledning till att barn och unga slutar (Enoksen, 2011;                

Næsje 1985) kan bero på gener. Alla har inte genetiken för att kunna nå toppen. Detta                

eftersom gener kan ge ett försprång men det är inte det som i slutändan avgör vem som                 

vinner de stora mästerskapen (De Moor et al., 2007). Ericsson (2006) framhäver 10000             

timmar regeln som handlar om att för att bli riktigt bra på någonting så ska man göra det i                   

10000 timmar. Tucker och Collins (2012) menar att det räcker inte med att utöva något 10000                

timmar för att bli bra på det. Du behöver även ha generna för det. De menar att man kan                   

komma en lång bit på träning, men har man inte generna så kommer prestationerna att nå en                 

punkt när träning inte längre tillför något för att individen ska bli bättre (Tucker & Collins,                

2012). Så för att lyckas på den allra yttersta nivån så är ett samspel mellan gener och miljö                  

viktigt för att nå sin fulla potential. Det krävs otroligt mycket träning för att nå toppen                

(Brutsaert & Parra, 2006), men för att orka träna de mängder som krävs för att nå sin fulla                  

potential inom idrotten, så behöves mental styrka, planering och motivation. Dessa tre            

förmågor har visat sig vara extremt viktiga för att lyckas inom toppen av idrotten (Peplonska               

et al., 2016).  
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3.2 Idrott och hälsa i skolan 

Den del inom ämnet idrott och hälsa som det läggs mest fokus på är rörelse och fysisk                 

aktivitet. Inte så mycket tid läggs på hälsa och diskussioner kring både hälsa och rörelse               

(Skolinspektionen, 2017). Idrott och hälsa följer ofta lärarens egna intressen, vilket gör att             

idrott och hälsa ofta är anpassat för dem som håller på med idrott på sin fritid. Eftersom                 

lärarnas egna intresse för idrott ofta kommer från föreningsidrotten (Sandahl, 2005). De            

elever som tycker idrott och hälsa är ett viktigt ämne är i stor utsträckning de som håller på                  

med idrott på fritiden. Skolinspektionens undersökning 2017 visade att det var 60 procent             

som tyckte idrott och hälsa var ett mycket viktigt ämne av de som idrottar över 4 gånger i                  

veckan. Medan för de som inte idrottade på sin fritid var det 22 procent som tyckte det var                  

mycket viktigt (Skolinspektionen, 2017). Det som ämnet idrott och hälsa lägger mycket tid på              

är bollspel och olika tävlingsmoment både involverande boll och utan. Ämnet är i stor              

utsträckning anpassat efter de som idrottar på fritiden (Skolinspektionen, 2017;          

Skolinspektionen 2010), men lärarna i idrott och hälsa utmanar inte de elever som är duktiga               

på föreningsidrott på sin fritid. Lektionerna hamnar överlag på en bekvämlighetsnivå för            

dessa elever när det kommer till att utföra olika moment. Idrottslektioner med många olika              

idrottsnivåer i en klass gör, att även om idrotten är anpassade för de som idrottar på sin fritid,                  

blir nivån för låg för att det ska vara en riktig utmaning för de som är duktiga inom sin idrott.                    

Det blir extra tydligt när det kommer till de elever som håller på med lagbollsidrotter               

(Londons, 2010). Shen (2014) menar också att det kan vara bra att idrott och hälsa ligger så                 

nära föreningsidrotten för då kan idrott och hälsa hjälpa till att komplettera föreningsidrotten             

så att eleverna känner kompetens, tillhörighet och autonomi. Men för att det ska fungera så               

måste lärarna i idrott och hälsa kunna bidra till att eleverna känner just detta (Shen, 2014). 

 

Skolinspektionen (2017) genomförde en undersökning av högstadieskolor runt om i Sverige           

där de undersökte ämnet idrott och hälsa och vilka delar som berördes i ämnet.              

Undersökningen visade att den aktivitet som utfördes mest var olika former av bollspel. Det              

är samma resultat som skolinspektionen fick när de genomförde en liknande undersökning            

2010. Fotboll är den idrott som flest svenska barn och ungdomar är aktiva i              

(Riksidrottsförbundet, 2018; Jakobsson & Engström, 2008). Jakobsson och Engström (2008)          
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visar i sin studie att över hälften av alla barn som gick i årskurs 6 var med och spelade fotboll                    

i en organiserad form. I årskurs 9 var det dock bara 30% av dessa som var kvar, vilket                  

innebär att antalet som slutat var över 40%. Antalet som slutade i de individuella idrotterna               

var färre än de som slutade med lagidrott mellan 13-16 år (Jakobsson & Engström 2008).               

Detta blir oroväckande då de vanligaste idrotterna på pojksidan är bollinvolverande           

lagidrotter. På flicksidan är det samma, men då dominerar inte lagidrotterna riktigt lika             

mycket som på pojksidan (Riksidrottsförbundet 2018). 

 

3.3 Fortsatt satsning på idrotten 

De som fortsätter med en elitidrottssatsning under tonåren har i större utsträckning bättre             

betyg än de som inte satsar vidare eller inte håller på med någon idrott över huvud taget. Det                  

gäller alla ämnen och inte bara idrott och hälsa (Georgakis, Evans & Warwick, 2014;              

Jakobsson & Engström, 2008). Betygen i skolan är överlag bättre för flickor            

(Skolinspektionen, 2017). Detta gäller även för de som satsar på sin idrott. Flickor som satsar               

på sin idrott presterar överlag bättre i skolan än killar som satsar på sin idrott (Georgakis,                

Evan & Warwick, 2014). Det är även fler som satsar på sin idrott som söker sig till teoretiska                  

linjer på gymnasiet än de som slutat eller aldrig hållit på med idrott (Jakobsson & Engström,                

2008).  

3.4 Idrottsvariation  

Förr i tiden så trodde man att för att bli bra på en idrott så krävs det att man börjar                    

specialisera sig riktigt tidigt. Ett exempel på idrottare som lyckas då de börjat tidigt är Tiger                

Woods och Wayne Gretzky (Kliethermes et al., 2019). Men det har visat sig att detta inte                

riktigt stämmer generellt. Tidigare forskning visar på att för att utvecklas och minska             

skaderisken bland elitaktiva så är det bra att utöva flera idrotter. Där är det enligt Côté och                 

Vierimaa (2014) bra att hålla på med fler idrotter, men att när man börjar komma upp i                 

tonåren ska man ha en huvudidrott som man börjar specialiserade sig på, speciellt under den               

senare delen av tonåren (ca: 15-16 år. Enligt en amerikansk studie gjord av Rugg, Kadoor,               

Feeley och Pandya (2018) visas det att hålla på med fler idrotter under tonåren gav mer                

speltid för basketspelare i den högsta ligan i USA, National Basketball Association (NBA).             
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Forskningen visade också på minskad skaderisk för de som hade hållit på med flera idrotter               

under tonåren. Att hålla på med flera idrotter under ungdomsåren stöds även av Jagtøien,              

Hansen och Annerstedt (2002), där de lyfter fram att hålla på med fler idrotter under tidig                

ålder ger en fördel när det kommer till motoriken. Detta genom att rörelseförmågor utvecklas              

under hela uppväxten. Genom att röra på sig blir barnen och ungdomarna bättre på att skicka                

nervsignaler från det central nervsystemet (CNS) ut till de muskler som ska användas för att               

utföra en rörelsen. Genom att utföra rörelser i olika idrotter som kräver olika muskler och               

rörelser för att utöva idrotterna förbättras nervbanorna i större utsträckning. Det blir extra             

viktigt under den tiden då barnen växer som mest, vilket sker mellan 10-16 års ålder, för då                 

ändrar kroppen storlek och form. Då krävs det extra styrka för att kunna hantera den större                

kroppen. Sedan gör fysisk aktivitet också att de får färre växtbaserade skador (Jagtøien,             

Hansen & Annerstedt. 2002).  

 

Att utöva flera idrotter har en direkt påverkan på om man vill fortsätta med idrott eller inte.                 

Detta genom att tidig specialisering på en idrott visat sig var en påverkande faktor för att barn                 

och ungdomar slutar med idrott (Baker, 2003). Barn och ungdomar vill ha kul när de utövar                

idrott. En av de största anledningarna till att barn börjar med idrott är att de tror att de                  

kommer tycka att det är kul (Riksidrottsförbundet, 2017). Om idrott inte är kul så kommer               

barnen och ungdomarna att sluta med den. En av de största anledningarna till att barn och                

ungdomar väljer att sluta med sin idrott är att de tycker att det är tråkigt               

(Riksidrottsförbundet, 2017; Enoksen 2011). Att då hålla på med flera idrotter ger en             

variation och fokus får skifta mellan flera olika idrotter under barn och ungdomsåren. Detta              

gör att idrotterna förblir roliga under än längre tid (Kliethermes et al,. 2019). 

3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det mycket forskning som undersökt varför det är så stora bortfall             

på barn och ungdomssidan när det kommer till idrottsutövande. Det som den tidigare             

forskningen kommit fram till är att det är väldigt komplext varför barn och ungdomar slutar               

med idrott och att det ser olika ut för olika personer varför de slutar, men att det finns några                   

parametrar som spelar en större roll för många aktiva som slutar. Dessa parametrar visas var               

bristande motivation, stagnation, att man inte trivs socialt, att ens kompisar slutar och att de               
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vill lägga mer tid på skola eller jobb (Swain, 1991; Enoksen, 2011; Næsje, 1985). De har                

även visat att grundskolan lägger grunden för en fortsatt elitidrottssatsning (Franzen &            

Peterson, 2004).  

 

Det finns även en hel del forskning om hur det ser ut i skolorna runt om i Sverige i ämnet                    

idrott och hälsa, Där har de studerat vilka områden som ämnet berör mest, vilka som tycker                

ämnet är viktigt och vilka som får bra betyg i ämnet. Där den tidigare forskningen visar att                 

det läggs mycket fokus på bollspel och att ämnet är anpassat för dem som håller på med idrott                  

på fritiden (Skolinspektionen, 2017). Det syns även på att de som håller på med idrott får                

högre betyg i idrott och hälsa (Georgakis, Evans & Warwick, 2014; Jakobsson & Engström,              

2008).  

 

Det som detta arbete hoppas kunna bidra med är att undersöka om idrott och hälsa kan få                 

barn och ungdomar att satsa vidare på elitidrott. För det som forskningen konstaterade var att               

idrott och hälsa var till största delen anpassat efter dem som håller på med föreningsidrott,               

men få har undersökt om den anpassade idrott och hälsan gjorde att de elever som höll på                 

med föreningsidrott på fritiden fick känna sig duktiga på ett eller fler moment inom idrott och                

hälsan. Eftersom en av de avgörande faktorerna till att barn och unga slutade med idrott var                

att de inte kände sig tillräckligt duktiga. I denna uppsats ska jag också undersöka om idrott                

och hälsa får eleverna som satsade vidare att känna tillhörighet eftersom en av de viktigaste               

parametrarna till att barn och ungdomar slutade med idrott var det sociala. Det sista som detta                

arbete ska undersöka är om idrott och hälsa får elever som satsar vidare på elitidrott att känna                 

autonomi (självbestämmande) i sin föreningsidrott med hjälp av idrott och hälsan. Dessa tre             

faktorer kompetens, tillhörighet och autonomi är viktiga för att ha motivationen för att satsa              

vidare (Ryan & Deci, 2017). 
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4. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka om flickor som går eller har gått på Riksidrottsgymnasium i friidrott               

upplever att idrott och hälsa påverkar deras motivation till att satsa vidare på elitidrott.              

Resultatet av arbetet kan eventuellt ge kunskap om hur idrott och hälsa kan organiseras för att                

få fler att satsa vidare på elitidrott efter grundskolan. Arbetet kommer utgå från dessa tre               

frågeställningar: 

 

Fick idrott och hälsa eleverna att känna tillhörighet till deras föreningsidrott? 

Gjorde idrott och hälsa på något sätt att eleverna kände kompetens inom deras             

föreningsidrott? 

Hjälpte idrott och hälsa till med elevernas autonomi i deras föreningsidrott? 
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5. Self-Determination Theory  

Inom teorin Self-Determination Theory (SDT) finns det mindre teorier. En av dessa            

miniteorier är Basic Psychological Needs Theory (BPNT). Den beskriver att alla har tre             

stycken grundläggande psykologiska behov. Dessa tre behov är autonomi         

(självbestämmande), kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci, 2017). Autonomi handlar om           

att alla individer vill känna att de kan styra över deras egna beslut och handlingar. Motivation                

genom autonomi drivs av intresse. Att aktiviteten/uppgiften är viktig och att den har en              

mening för individen (Fredholm, 2017). Kompetens handlar om att individer vill känna sig             

tillräckliga och duktiga på olika aktiviteter. Det sista behovet, tillhörighet, handlar om att             

individer vill känna samhörighet med andra personer och känna sig omtyckta. Det handlar om              

individens sociala behov att känna sig viktig i ett sammanhang (Ryan & Deci, 2017).  

 

BPNT handlar om hur dessa tre faktorer påverkar individers utveckling, mående och            

motivation åt både det positiva och det negativa hållet. De tre grundläggande behoven kan              

påverka både positivt och negativt beroende på vilken nivå individen tillfredsställer behoven            

på (Ryan & Deci, 2017). Ryan och Deci (2017) gör en liknelse mellan dessa tre               

grundläggande psykologiska behov och vitaminer. De menar att med en märkbar brist på en              

utav de grundläggande behoven så påverkar det individens generella utveckling, integrering           

och välmående. Precis som att brist på en vitamin leder till konsekvenser (Ryan & Deci,               

2017). För att kunna tillfredsställa dessa grundläggande behov så behöver individen trivas i             

sin miljö och sin sociala situation. Dessa grundläggande behov tillfredsställer det som behövs             

för att kunna utvecklas när individen interagerar med nya miljöer både fysiskt och mentalt              

(Ryan & Deci, 2017). Det är därför skolan får en viktig roll för att få elever att tillfredsställa                  

dessa behov för elever spenderar en stor del av sin tid i skolan. När det kommer till det                  

idrottsliga och ämnet idrott och hälsa, så blir det likadant. Där ska eleverna kunna utvecklas               

under idrott och hälsa- lektionerna. Det gäller att lektionerna tillfredsställer dessa behov            

speciellt när det kommer till att ta idrottandet till nästa nivå och elitsatsning för då handlar det                 

om att hela tiden utmana sig till det yttersta både fysiskt och mentalt.  
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Autonomi, kompetens och tillhörighet är vad som lägger grunden för att ha inre motivation.              

Att ha inre motivation innebär att individen utför en aktivitet för den inre känslan som               

aktiviteten tillför istället för att utföra aktiviteten för en belöning utifrån. Utför individen             

aktiviteten för belöning utifrån så menar Ryan och Deci (2017) att den gör det för yttre                

motivation. Till exempel någon som tränar för att den mår bra av att träna gör det för inre                  

motivation. Medan någon som bara tränar för att den känner att den måste annars blir den                

bestraffad på något vis gör det för yttre motivation. 

 

Inre motivation spelar stor roll för de flesta som vill bli bra på idrott. Genom att titta på barn                   

som utövade idrott med inre motivation och barn som hade yttre motivation (de fick priser)               

menar Ryan och Deci (2017) att barn som utövade idrotten för inre motivation hade större               

chans att utföra idrotten igen om de fick valet, jämfört med de som utövade idrotten av yttre                 

motivation. Detta tros bero på att priser kan både fostra inre motivation, men det kan också få                 

en negativ effekt på densamma. Att det är så många som slutar med idrott i ung ålder beror                  

delvis på detta. De känner att om de inte vinner är de inte tillräckligt duktiga för att utöva                  

idrotten (Ryan & Deci, 2017). Detta gör att ledare och coacher får en avgörande roll i att få                  

deras aktiva att hitta inre motivation. Eftersom ledare och coacher sprider sin kunskap och              

engagemang kring idrott så beroende på hur de förmedlar detta budskap påverkar de aktiva på               

olika sätt (Ryan & Deci, 2017). 

 

Teorin kommer att användas för att undersöka om idrott och hälsa under grundskolan har              

påverkat de tre grundläggande psykologiska behoven för elevernas fortsatta         

elitidrottssatsning. Detta eftersom det är en koppling mellan de tre behoven och motivation.             

För att fortsätta en elitidrottssatsning krävs det motivation. Teorin gör att data som samlas in               

kan ge ett resultat där SDT passar bra in på det här arbetet eftersom det handlar om                 

motivation.  

  

18 



 

6. Metod  

Under detta avsnitt kommer det att tas upp val av metod och varför just den metoden valdes.                 

Det kommer även att gås igenom hur datainsamlingen gick till från valet av deltagare i arbetet                

till hur datan sen analyserades och datans trovärdighet. 

 

6.1 Metodval 

Uppsatsen handlar om att få en förståelse kring idrott och hälsas förmåga att få fler att satsa                 

vidare på sin idrott och eftersom den handlar om att skaffa sig förståelse har en kvalitativ                

metod tillämpas under arbetet (Hassmén & Hassmén, 2008). Den kvalitativa metod som har             

tillämpats under arbetet är semistrukturerad intervju. Detta för att få uttömliga svar och kunna              

ställa följdfrågor, men samtidigt hålla intervjun till relevanta ämnen. Semistrukturerad          

interjvu var även bäst anpassad efter arbetets syfte, då den gör att intervjuerna kan hållas               

inom vissa ämnen relaterade till syftet (Bryman, 2018). De ämnen som är valda för detta               

arbete är idrottsbakgrund, idrott och hälsa, motivation och skolans sociala miljö.  

 

6.2 Urval 

Vilka som skulle tillfrågades att vara med och delta i arbetet valdes ut utifrån arbetets syfte.                

Syftet handlar om att undersöka undersöka om flickor som går eller har gått på              

Riksidrottsgymnasium i friidrott upplever att idrott och hälsa påverkar deras motivation till            

att satsa vidare på elitidrott. Det gjorde att det som kändes mest relevant för arbetet var                

personer som har gått ur grundskolan och valt att satsa vidare på elitidrott. Valet föll att rikta                 

sig till elever på gymnasiet eller elever som nyligen gått ur gymnasiet och som valt att söka                 

sig till ett Riksidrottsgymnasium. Sedan valdes att rikta sig till aktiva inom samma idrott. Här               

föll valet på friidrott då det är en individuell idrott med ett Riksidrottsgymnasium. För att ta                

ut vilka som skulle bli intervjuade på Riksidrottsgymnasiet gjordes ett bekvämlighetsurval.           

Där de fick information om arbetet via blanketter med med information om vad det var och                

19 



 

hur det skulle gå till (se bilaga 2) och de som ville vara med på intervju fick anmäla sig till                    

mig direkt personligen, via e-mail eller via telefon (Hasmén & Hasmén, 2008). 

 

Intervjuerna gjordes med sex elever. Alla var flickor från alla tre årskurserna på gymnasiet;              

1an, 2an och 3an och en som nyligen gått ur friidrottsgymnasiet, men fortfarande satsar på               

friidrotten. Alla elever som var med i arbetet läste eller har läst teoretiska program på               

gymnasiet. Alla hade också gått i grundskolan i olika kommuner runt om i Sverige. De grenar                

som respondenterna utövade var också olika för allihop: kort häck, sprint, längdhopp, spjut,             

400 m, slägga, diskus och lång häck. Några höll på med flera grenar.  

6.3 Intervjuguide 

Utformandet av intervjuguiden gjordes utifrån de ämnen som berörde arbetes syfte. De            

ämnen som intervjuguiden skrevs efter var idrott och hälsa, idrottsbakgrund, motivation och            

gemenskap. Intervjuguiden utgick också från att få svar på arbetets tre frågeställningarna: 

● Fick idrott och hälsa eleverna att känna tillhörighet till deras idrott? 

● Gjorde idrott och hälsa på något sätt att eleverna kände kompetens inom deras idrott? 

● Hjälpte idrott och hälsa till något med elevernas självbestämmande kring deras idrott? 

 

För upplägget på intervjun och hur frågorna skulle formuleras så användes Kvale och             

Brinkman (2014) och deras olika typer av intervjufrågor och frågeformuleringar som           

inspiration. (Se bilaga 1).  

6.4 Genomförande 

Respondenterna som deltog i arbetet kontaktades genom att jag kontaktade alla som gick på              

friidrottsgymnasiet (FIG) (som är ett Riksidrottsgymnasium) på en samling då de flesta av             

eleverna på FIG var närvarande, ungefär 20 stycken. Där gavs muntlig information om             

arbetet, arbetets syfte, vad det innebär att var med i arbetet och vad arbetet ska leda till. I                  

samband med detta delades en informationsblankett ut (se bilaga 2). De övriga sju FIG-elever              

som inte var närvarande vid samlingen kontaktades av mig under deras träningspass och jag              

förmedlade samma information muntligt som vid det första informationstillfället. Totalt          

kontaktades 27 stycken elever på FIG. Sedan fick de som ville vara med kontakta mig               
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personligen, via e-post eller via telefon. Därefter kom jag och respondenterna överens om en              

tid. I samtliga fall togs en tid i samband med träning. Det gjorde att valet av plats blev                  

träningslokalens konferensrum. Fem stycken nuvarande FIG-elever valde att ställa upp på           

intervjuer. Alla fem var flickor. Genom att fem stycken är ett för litet urval och tack vare att                  

det bara hade varit flickor som valt att ställa upp så kontaktades några före detta flickor som                 

varit FIG-elever. Dessa hade nyligen gått ut gymnasiet. Att det var flickor som kontaktades              

berodde på att syftet för uppsatsen ändrades efter att intervjuerna bokades in till att bara               

undersöka flickor. De kontaktades var och en för sig med samma information som eleverna              

på FIG. En för detta FIG-elev valde att ställa upp, vilket gjorde att det slutliga antalet blev                 

sex respondenter. 

6.5 Databearbetning 

Dataanalysen av intervjuerna gjordes deduktivt. Det innebär att intervjuerna analyserades          

efter teorin, vilket i det här faller handlar om delteorin i SDT, BPNT och de tre grundbehov                 

av autonomi, kompetens och tillhörighet (Kvale & Brinkman, 2014; Bryman, 2016; Ryan &             

Deci, 2017). Det gjordes för att få en bättre förståelse över respondenternas motivation             

kopplat till de tre grundbehoven. Men även för att få med det i intervjuerna som är relevant                 

för arbetet. 

 

Dataanalysen gick till så att intervjuerna transkriberades. Under transkriberingen skrevs inte           

alla olika ljud ut, som till exempel eeh och aah. Detta för att det är innehållet i vad som sägs                    

som är viktigt, inte språket. Sedan lästes och lyssnades transkriberingen och ljudinspelningen            

igenom. Först utan anteckningar, därefter lästes den igenom en gång till, då antecknades och              

markerades de delar som hade med autonomi, kompetens och tillhörighet att göra. De delar              

som blev markerade förflyttades till ett nytt dokument där delarna från de olika intervjuerna              

har olika färg för att veta vad som sagts i vilken intervju. Efter det sattes en etikett på de olika                    

delarna som valts ut ur de olika intervjuerna. Sedan fördes etiketterna över till ett nytt               

dokument och skapade subkategorier. Efter det fördes de delar av intervjuerna över till de              

subkategorier deras etikett hamnat i för att sedan kopplas till de tre grundläggande behoven.              

Varje grundläggande behov fick minst två subkategorier var. Till sist lades citaten som är              

uttagna ur intervjuerna, som är kopplade till de tre grundläggande behoven, till sin etikett i               
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sin subkategori. Genom att citaten har olika färg beroende på vem som sagt citatet så får man                 

en snabb överblick över vilka delar som intervjuerna har berört.  

6.6 Reliabilitet och validitet 

Jag som genomförde intervjuerna tränar regelbundet i samma lokal som respondenterna i            

arbetet. Det gör att jag ofta träffar respondenterna i vanliga fall under träningar, vilket kan ha                

påverkat urvalsgruppen till att de som träffar på mig oftare var mer måna om att delta i                 

arbetet. Det kan ha gjort att de som valde att ställa upp var mer lik mig i deras tankar                   

eftersom det är de som jag har lärt känna snabbast. Men genom att jag är bekant för                 

respondenterna kan de också leda till att de blir mer trygga från början av intervjuerna och                

vågar öppna upp sig lite mer än vad de kanske hade gjort i annat fall. Det märktes under                  

intervjuerna att respondenterna hade en förståelse för att jag förstår det området de pratade              

om, vilket gjorde att de inte kände att de behövde förklara alla detaljer kring allt och därför                 

kunde intervjuerna bli lite kortare. Samtliga intervjuer genomfördes efter att respondenterna           

hade tränat vilket gjorde att de var fysisk trötta när de genomförde intervjuerna. Detta kan               

leda till att de ville ta det lugnt och komma därifrån och därför skyndade på intervjuerna.  

 

Alla intervjuer genomförde i ett konferensrum i träningshallen där alla förutom en intervju             

genomfördes då hallen var i princip tom. Men en av intervjuerna genomfördes när hallen var               

full med folk vilket gjorde att även om rummet tog bort det mest av ljudet var det fortfarande                  

så att det hörde ganska mycket ljud in i rummet. Detta ledde till att respondenten ibland tog                 

onaturliga pauser på grund av att det var något som hände i hallen. Detta ska inte ha haft                  

någon större påverkan på arbetets resultat då svaren respondenten gav fortfarande var            

uttömliga. 

6.7 Etiskt förhållningssätt 

Informationen som de som deltar i arbetet ger är konfidentiell, vilket innebär att enbart jag               

och min handledaren vet vem som sagt vad. I arbetet kommer det inte framkomma vilka               

respondenterna var och vem som sa vad. All data lagrades på min dator och telefon. Detta i                 

enlighet med All European Academies (ALLEA) (2018). Respondenternas konfidentiellt         

skyddas genom att inget lagars på internet. Detta gjordes för att skydda respondenterna som              
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deltar i arbetet. Alla respondenter fick reda på syftet i förväg och i samband med intervjuerna                

så de vet vad deras svar ska användas till (Vetenskapsrådet, 2017). Frågorna som ställdes              

under intervjun handlar om elevernas tidigare upplevelser och det skulle kunna röra upp             

minnen. Men min bedömning är att ämnet är sådant att de inte är en stor risk för att de ska                    

göra detta (Bryman, 2016). 
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7. Resultat  

Resultaten kommer att presenteras utifrån den delteori i SDT som frågeställningarna är            

utformade ifrån BPNT. De olika delarna i resultatet kommer därför att handla om kompetens,              

tillhörighet och autonomi. Under resultatdelen kommer idrott och hälsa refereras till som            

idrottslektionerna eller idrotten. Det för att det var så som respondenterna uttryckte sig. 

 

Det resultat som syns tydligt är att alla respondenter pratat om att de känt alla tre                

grundläggande psykologiska behov kopplade till sin idrott. Fem av sex respondenter kände            

alla tre grundläggande behov vid idrott och hälsa under grundskolan. Alla kände behoven             

under sin specialidrott på gymnasiet. Hur mycket av de olika behoven som respondenter har              

känt har varierat. 

7.1  Kompetens 

7.1.1 Idrottsvariation 
Respondenter pratade om hur idrottsvariationen under idrottslektionerna i skolan och utanför           

påverkat deras kompetens inom olika idrotter, inte bara på friidrotten som nu är deras              

huvudidrott. Framförallt var det att de utövade olika föreningsidrotter som gjorde att            

respondenterna kände en bättre kontroll på kroppen. Men det som också nämns under flera              

intervjuer är att ha en stor idrottsvariation under idrottslektionerna gav en bredare grund att              

stå på och att de hade en direkt påverkan på att de blev bättre på friidrotten och andra idrotter.  

 
Det som respondenterna också nämnde kring idrottsvariation var att en stor mängd            

idrottsvariation ledde till att idrotten var roligare medan en liten idrottsvariation ledde till att              

de lätt tråkades ut och inte tyckte idrotten var speciellt kul. Det som lyfts fram här var att det                   

var lite variation av idrott och det som gjordes mest på idrotten var olika former av                

bollidrotter.  

 

Det var mycket bollsporter de var inte alls så mycket fokus på mer individuella grejer som friidrott och                  

sånt. Det har väl att göra med att få gemenskap med kompisar och så. Jag tyckte det var lite för mycket                     

fotboll å sådana sporter så det hade varit lite mer kul om det hade varit så här udda sporter som man                     
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skulle få prova på allt. Men eftersom många håller på med fotboll så är det så klart att alla kan det                     

redan typ. Det skulle var kul att prova något nytt så mer individuella moment skulle jag säg. (Flicka,                  

årskurs 3) 

 

Det som också nämndes under intervjuerna var att en idrottsvariation på idrottslektionerna            

kunde leda till att man hittade den idrotten som man var duktig på. Detta genom att de                 

uttryckte att om man fick pröva på många olika idrotter under idrottslektionerna skulle             

chansen att man hittade en idrott som de är riktigt duktig på öka. Några utav respondenterna                

började med friidrott tack vare att de fick pröva det i skolan och det sades även att                 

idrottslektionerna hade en direkt påverkan på att de fortsatte med friidrott. 

7.1.2 Talang 
Att ha talang inom sin idrott var något som uppkom mycket under intervjuerna och var den                

absolut största faktorn till att respondenterna valde sin friidrottsgren. Sedan gjorde talangen            

även att de fortsatte med friidrotten medan deras kompisar slutade. Talang på idrottslektioner             

märke respondenterna också av. Detta genom att när de hade individuella idrotter i skolan var               

det lättare att känna sig duktig genom att man inte var beroende av sina lagkamrater, till                

exempel under bollidrotter, för att få bollen. Under individuella idrotter kunde man fokusera             

på sig själv och det var lättare att se sin talang för idrotterna. Att ha talang på en sak hade en                     

förmåga att kunna smitta av sig på andra idrotter som är snarlika. För har man lätt att lära sig                   

teknik i en idrott så har man ofta lätt att lära sig teknik i en idrott som är lik den första. 

 

[... ] jag hade så lätt för mig. Det är jättemånga som har sagt. “Ja du kan lika gärna sätta dig på en häst                        

för du kan säkert rida också.” Det är så här, jag har väldigt lätt för att göra saker. (Flicka, gått ut                     

gymnasiet) 

 

 

7.1.3 Tävling 
Vill man känna kompetens fanns det inget bättre sätt för respondenterna än tävling. Där det               

inte bara tävlades i friidrott eller idrott utan det tävlade överlag mycket i skolan, även i andra                 

ämnen. Tävling gjorde att respondenterna fick känna kompetens när de tävlade i saker som de               

var duktiga på. Men samtidigt kunde tävlingen vara jobbig och skapa en känsla av press. Om                
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man var duktigt på många saker, så förväntade sig resten av klassen att man skulle vara bra                 

på allt. Att då tävla i ett moment som man var lite sämre på ledde till att respondenterna                  

kunde känna att det var jobbigt. Respondenterna pratade även om att tävling kunde vara              

negativt för dem som inte gillade idrott överlag i klassen. Överlag tyckte respondenterna dock              

att tävling var kul och nödvändigt för att idrotten skulle vara rolig. Det som genomsyrar alla                

intervjuer var att de var tävlingsmänniskor på ett eller annat sätt. De uttryckte det på olika                

sätt, men tävling var viktigt för att få ett kvitto på att man var kompetent. 

 

Jag tyckte typ att det var så när vi hade skoljoggen och Coopers test som också var sånt där när man                     

tävlade mot andra klasser och det var skolrekord och sånt. Det tyckte jag var jättekul i sjuan när jag så                    

här satsade jag på att springa långt liksom då var jag duktig på sånt. Sen så började jag gå ner i                     

distanser. Då blev jag sämre på att springa 5 km som vi hade på skoljoggen typ och då tyckte jag inte                     

att det var kul, i så här 8an och 9an, för jag var så här nu förväntar sig folk att jag ska springa fort                        

liksom så gjorde jag inte det. Men i 7an var det kul när man var liksom så här kan det gå bra. (Flicka,                       

årskurs 1) 
 

De gillade att mäta sig framför allt mot killar eftersom all respondenter i detta arbete är                

flickor så gjorde det att de strävade efter att slå killarna på fingrarna. Vilket ledde till att de                  

hela tiden strävade efter att bli bättre och tog idrotten seriöst. 

 

Det fanns alltid killar i klassen, hockeykillarna, de tror ju att de bestämmer över alla hela tiden och jag                   

var väl den enda som stod upp lite mot deras liksom övertag. Men nej, jag kände mig inte alltid bäst                    

liksom, men jag försökte ju inte hela tiden heller om jag kunde det är inte värt det liksom. (Flicka,                   

årskurs 2) 

 

7.1.4 Uppmärksamhet  
Att känna kompetens kunde respondenterna själv känna genom att de såg att de var duktiga               

genom att de till exempel sprang fort. Men de kunde även känna kompetens även genom att                

de fick uppmärksamhet från lärare och klasskamrater. Det blev tydligt när det handlade om              

idrotter som det inte går att mäta lika mycket i, till exempel gymnastik och dans. Där var det                  

extra viktig för respondenterna att få bekräftelse på att de var duktiga. Men det var även                

viktigt i friidrott.  
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Att få visa upp sig vara något som respondenterna tyckte om. Att få komma till               

idrottslektionerna och få ge allt och visa alla att man har kompetens och är duktig.               

Självsäkerheten gick upp om det var moment som respondenterna tyckte om och var duktiga              

på. Då vågade de ta mer plats och visa upp sig. Det var speciellt de som kände att de inte tog                     

för sig så mycket i övrigt på idrottslektionerna och att då få ha en idrott där de får                  

uppmärksamhet från läraren och klasskamrater var ovärderligt för dem.  

 

[...] de är ju så att när det kommer till saker man kan så tar man ju mer plats än saker man inte är så                         

himla bra på. Man vill ju visa upp vad man kan så när det gäller grejer som. Jag var ju en av de starka i                         

klassen om man säger så. Så när det kommer till grejer som liksom att få visa lite mer sånt, när det                     

kommer till styrka så tog jag mer plats liksom [...] (Flicka, årskurs 3) 

 

Det som framgick under intervjuerna var att känna uppmärksamhet under idrottslektionerna           

fick respondenterna att känna en positiv inställning till idrott. De fick också en känsla av att                

deras idrottslärare gillade dem mer än de andra i klassen eftersom de var seriösa på idrotten.                

Detta fick dem att få mer uppmärksamhet av läraren, vilket fick dem att fortsätta att ta                

idrotten seriöst och göra sitt bästa för att få visa upp sig. 

7.1.4 Sammanfattning kompetens 

Det behovet som respondenter pratade mest om kopplat till idrott och hälsa på grundskolan              

var kompetens. De olika områden kring kompetens som respondenterna pratade om under            

intervjuerna var idrottsvariationer, talang, tävling och uppmärksamhet. Här skilde sig          

upplevelserna lite mellan respondenterna. Några av respondenterna såg tävling som oerhört           

viktig medan någon annan såg idrottsvariationen som något som fick dem att känna             

kompetens. Det som är gemensamt är att alla respondenter på ett eller annat sätt kände               

kompetens i sin idrott under idrott och hälsa under grundskolan. 

7.2 Tillhörighet 

7.2.1 Gemenskap 
Att trivas med kompisar var en faktor som lyftes fram under intervjuerna. Det hade en direkt                

påverkan på hur motiverande det var att utöva olika saker på idrotten. Det var mycket roligare                
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att utöva olika idrotter i en gemenskap. Respondenterna uttryckte att idrottslektionen, när            

klassen var ett lag eller fler lag som försökte och tog idrotten seriöst, så blev det mycket                 

roligare. Det kunde ske i form av tävlingar mellan klasser i olika idrotter eller bara               

samarbetsövningar i klassen. De pushade varandra till att bli bättre och de vågade att prova               

nya saker och att göra fel.  

 

Jag har nästan alltid tyckt bra om idrott och hälsa. Jag har alltid haft bra lärare i grundskolan överlag så                    

att det bästa var nog gemenskap och sånt kanske när man fick rörelse med sina kompisar typ. (Flicka,                  

årskurs 3) 
 

Respondenterna uttryckte även att de gillade gemenskapen som uppstod när skolor tävlar mot             

varandra i framförallt friidrott, men även i andra idrotter. De tyckte det var kul att få träffa                 

andra elever och att mäta sig mot dem för att se vem som var bäst. Samtidigt som de hade kul                    

tillsammans med nya människor de vanligen inte träffade. 

7.2.2 Miljö 
Det som speglades genom intervjuerna var att miljön där man är uppväxt påverkar vad som               

görs på idrottslektionerna i skolan till viss del. Överlag var det mest bollidrotter. Det spelade               

ingen större roll varifrån man kom. Men utöver det så spelade tradition från orten en roll.                

Även läraren hade stor roll som påverkade vad som gjordes på idrottslektionerna. Ofta så              

gjordes mest av det som var idrottslärarens egna idrottsintressen. De moment som            

idrottsläraren hade som intressen var läraren oftast bättre på och kunde därför få ett större               

intresse för dessa idrotter genom den ökade kunskapen.  

 

Ett tag hade vi en lärare som älskade orientering så då orienterade vi hela tiden när vi kunde ute, men                    

även inne i idrottshallen. Men ja det var väldigt mycket orientering när det gick . (Flicka, årskurs 2) 

 

När det kom till valet att satsa vidare på friidrott så påverkade orten där respondenterna växt                

upp. Även staden dit de skulle behöva flytta för att satsa vidare hade påverkan på beslutet.                

Några av respondenterna ville bort från orten där de kom ifrån andra tyckte bättre om att                

flytta till en ny stad. Det var en faktor som spelade roll för att valet blev att satsa vidare just                    

på friidrotten. Det var helt enkelt tillhörigheten till den nya staden. 

28 



 

7.2.3 Friidrottare 
När det handlade om att känna tillhörighet till sin idrott som i det här fallet blir friidrott under                  

idrottslektionerna så framkom det under intervjuerna att överlag var man identifierad i            

klassen som friidrottare. Det för att det var sällan mer än en friidrottare i varje klass vilket                 

gjorde att man blev unik genom sin idrott och det gjorde att resten av klassen såg på en som                   

friidrottare. Även respondenterna själva såg sig som friidrottare under idrottslektionerna.  

 

Folk visste ju att jag höll på med friidrott så de frågade typ om vissa grejer sånt. Så då fick ju jag kliva                       

fram och berätta lite så då tog jag väl mer plats än resten. För det var bara jag i klassen som höll på med                        

friidrott så då fick ju jag visa upp mig där. (Flicka, årskurs 3) 
 

Denna känsla av att vara friidrottare förstärktes när det var friidrott på idrottslektionerna för              

då tog respondenterna mer plats och fick ofta visa hur man skulle göra olika moment. Det                

stärkte deras koppling till friidrotten och även klasskamraternas syn på respondenterna som            

friidrottare förstärktes. 

7.2.4 Sammanfattning tillhörighet 

När det handlade om att känna tillhörighet för respondenterna genom idrottslektionerna så            

visade det sig att en del handlade om att känna tillhörighet direkt till friidrotten. Men även att                 

känna tillhörighet till en gemenskap och miljön påverkade deras motivation till att fortsätta             

med friidrotten. Lärarens idrottsbakgrund spelade en roll för vad som utövades på            

idrottslektionerna. 

7.3 Autonomi 

Autonomi är ett lite mer svårtolkat begrepp än kompetens och tillhörighet, men            

utgångspunkten för intervjuerna var den som beskrivs i teorin. Det som också skiljer             

autonomi från de övriga två är att i det här arbetet är känslan kompetens och tillhörighet                

undersökt i ämnet idrott och hälsa medan känslan av autonomi är undersökt genom hur idrott               

och hälsa-ämnet påverkat respondenternas autonomi i föreningsidrotten.  
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7.3.1 Förståelse 

Under intervjuerna framkom det att det fanns en brist på idrottsteori under grundskolan. Den              

största delen av den kunskapen respondenterna fick kring kost kopplat till idrotten lärde sig              

respondenterna på egen hand eller under föreningsidrotten. Den kunskap om träningslära           

som de fick under idrottslektionerna handlade om uppgifter kopplade till att de själva fick              

analysera sin träning eller lägga upp sin träning och därigenom få använda sin kunskap i               

praktiken. Det gav respondenterna en liten ökad förståelse kring hur man kunde tänka kring              

sin egen träning. Men grunden för dessa uppgifter lärde man sig inte i skolan utan på egen                 

hand av eget intresse. Det lyftes också fram under intervjuerna att mer kostkunskap för              

prestation var att önska. Den ytterst lilla kostkunskap som respondenten fick under            

grundskolan handlade mest om att man ska äta mat som klassas som ”nyttig” vilket              

repondeterna inte tyckte var tillräckligt mycket. Under intervjun kom det fram att några utav              

respondenterna hade haft möjligheten att läsa idrottsprofil under högstadiet, som var utöver            

den vanliga idrotten. Detta var något som uppskattades eftersom den gav både positiva             

resultat på friidrotten och en ökad förståelse för hur träning ska läggas upp för att få optimal                 

träningseffekt. 

 

Samtidigt hade jag ju på högstadiet hade jag idrottsval och då körde jag allmän fysträningen alla tre                 

åren. Det gav mig mycket mer kunskap om idrott än vad idrottslektionerna gjorde. Där pratade vi om                 

muskler, om hur alkohol påverkar idrotten. Det gjorde man ju aldrig på idrottslektionerna. Där gjorde               

man bara lite allmänna fyspass som var grejer som jag redan kunde [...] Men i mitt fortsatta idrottande                  

här har inte idrottslektionerna lärt mig någonting. Det var mitt idrottsval som jag hade på högstadiet                

som har. (Flicka, årskurs 2)  

 

Det som också lyftes fram under intervjuerna var att när respondenterna började på FIG. Så               

fick de en helt ny förståelse för hur man skulle träna och varför de tränade som de gjorde. Det                   

var väldigt tydligt genom alla intervjuer att gymnasiets teori kring träning var otroligt viktig              

för respondenternas förståelse för sin idrott. Det som också framgick var att bristen på              

kunskap kring träning från grundskolan gjorde att det var svårt att hänga med på teorin under                

gymnasiet till en början. De hade ingen riktigt ordentlig grund att stå på. 
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Däremot var det fortfarande ett bristande utbud när det handlar om förståelsen för vad man               

skulle äta. Där ifrågasatte repondeterna det de lärt sig under både grundskolan och gymnasiet.              

Det önskade ha mer kostkunskap som handlar om hur man ska äta om man vill kunna                

prestera på topp varje dag som en elitidrottssatsning kräver. Både på grundskolan och             

gymnasiet ville respondenterna ha mer kostkunskap. Även om fokus nog var att det ska              

läggas under gymnasiet. 

7.3.2 Idrott för idrottens skull  
Tar man och tittar på hur viktig idrotten kändes för respondenterna så pratades det under               

intervjuerna om att idrott var ett favoritämne eftersom det var ett viktig avbrott med rörelse               

från resten av skolans ämnen. Det var en paus från pressen som respondenterna upplevde i de                

andra ämnena i skolan. På idrotten kunde de vara sig själva och ha kul. 

 

Under högstadiet fanns det en idrottsprofil som fick respondenterna att känna hur viktigt             

idrotten var för att de skulle må bra. Detta uppnåddes sällan under de vanliga              

idrottslektionerna utan det var speciellt för idrottsprofilen. Att få röra på sig högintensivt var              

något som respondenterna uppskattade för då kände de att de mådde bättre. Att få utöva idrott                

och tävla påverkade också att de hade en bra känsla kopplat till idrotten genom hela sin                

skolgång. De uttryckte även att saker som friluftsliv som är inte speciellt högintensivt och              

inte går att tävla i som mindre roligt. Speciellt om man hade begränsad tillgång till att träna                 

på sin fritid så var det idrottslektionerna som fick respondenterna att känna att de blev bättre                

på sin idrott viktig. 

 

[...] Träningen som jag gjorde under högstadiet fick mig att tycka att jag måste röra på mig för att må                    

bra. Om jag sitter still för mycket blir det inte bra alls bra. Lite hårdare träning, inte idrottslektioner för                   

de var inte mycket träning, de var lite lek och såna där saker. (Flicka, årskurs 2) 

 

Skolan tyckte att respondenternas elitidrottssatsning var viktig och för några av           

respondenterna gav skolan hjälp för att de skulle kunna få träna under skoltid för att kunna få                 

in den träningsmängd som krävs för att göra en ordentlig elitidrottssatsning. 
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7.3.3 Sammanfattning autonomi 
Det som framgick under intervjuerna kopplat till autonomi var att förståelse om idrotten och              

kosten var viktigt för att kunna vara med och påverka i föreningsidrotten. Kategorin idrott för               

idrottens skull handlar om hur viktig skolidrotten var för respondenterna och hur den fick              

dem att inse vilken roll idrotten spelade för dem själva för att de skulle må bra. Den tar även                   

upp känslan idrotten gav respondenterna.  
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8. Diskussion  

I diskussionsdelen kommer huvudresultatet tolkas utifrån syftet och kopplas till tidigare           

forskning. Frågeställningarna som ställdes i början av arbete kommer att ses över, att de har               

svarats på i arbetet. Även metoden kommer att ses över. Vad man kunde gjort bättre och vad                 

som var bra med den. Till slut kommer förslag på framtida forskning inom området tas upp. 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka på hur elever som satsat vidare på elitidrott upplevde att                

idrott och hälsa påverkade deras motivation till att satsa vidare. I arbetet deltog sex flickor               

som satsat vidare på friidrotten efter grundskolan. De ställde upp på varsin intervju där de               

fick berätta om idrott och hälsas upplevda påverkan på deras elitidrottssatsning, där            

huvudresultatet tolkades bland annat utifrån Self Determination Theory. 

8.1.1 Tävling är positivt för känslan av kompetens 
Det som syns tydligt i huvudresultatet är att flickor som väljer att satsa vidare på friidrott är                 

tävlingsmänniskor. De gillar att tävla för det tillför att de får känna kompetens. Tävling är               

viktig för att få mäta sig med andra och få det “svart på vitt” att man är duktig. Idag vill dock                     

både skolan och föreningsidrotten ta sig bort från en tävlings- och resultatinriktad idrott             

(Skolverket, 2018; Riksidrottsförbundet, 2019c). Även om huvudresultat från detta arbete          

också visade på att tävla i saker man var dålig på inte var kul, så visar huvudresultat överlag                  

att genom att ta bort tävlingsmomentet från idrott och hälsa-lektionerna riskerar man att             

idrotten blir tråkigare för de som gillar tävling. Tävling är ett område som det finns många                

olika synvinklar kring. Som tidigare nämnts så försöker man att undvika tävling i             

skolidrotten. Att då detta arbetes huvudresultat pekar på att tävling är viktigt för att få fler att                 

satsa vidare på elitidrott får då vägas emot att genom att ha mycket tävling så kan det vara                  

svårt att nå de som inte tycker om att tävla, speciellt inte i idrott där de kanske inte känner sig                    

så bra. Det var något som också kom fram i huvudreultatet, att tävla på saker man inte var                  

duktig på var inte speciellt kul. Samtidigt ska man försöka utveckla de som är duktiga på                

idrott och de gillar att tävla. Här får man väga de olika delarna mot varandra om man ska få                   
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med alla på idrott och hälsa-lektionerna. Man får utifrån huvudresultatet försöka hitta en             

medelväg där man har en del tävlingar för att få elever som är duktiga på idrott att känna                  

kompetens, men också variera tävlingsmomentet med idrottsövningar som får eleverna att           

känna en gemenskap till idrotten och varandra utan att det går att tävla. Genom att öka                

gemenskapen kring idrott kan man även få fler att känna tillhörighet till idrotten genom denna               

gemenskap. Att då köra olika former av samarbetsövningar i klassen skulle kunna var något              

som både är svårt att tävla i men som samtidigt får klassen att känna en gemenskap till                 

varandra och till idrotten. 

 

Tidigare forskning har visat att en utav de största anledningarna till att barn och ungdomar               

slutar med idrott är att de känner att de inte är tillräckligt duktiga (Swain, 1991; Enoksen,                

2011). Det är också visat att om man inte känner sig tillräckligt bra i ung ålder kan det bero                   

på vilken tid på året man är född så väl som en persons gener som gör att utvecklingen tar                   

längre tid (Jonsson, 2000; De Moor et al., 2007). Här visar huvudresultatet av det här arbetet                

att skolans tävlingar kan fungera som ett komplement till föreningsidrotten. Att eleverna            

genom tävlingar på idrottslektionerna i skolan skulle kunna känna kompetens, vilket de i             

föreningsidrotten kanske saknar på grund av att vara född tidigt på året eller sent utvecklad,               

men att de kan bli duktiga bara de stannar kvar i idrotten. Huvudresultatet från det här arbetet                 

visar på att tävlingsmomentet under idrottslektionerna skulle kunna ge den kompletterande           

känslan av kompetens till föreningsidrotten, så att de blir kvar i idrotten. 

8.1.2 Variation av idrottsaktiviteter ger känsla av kompetens och         

tillhörighet  

Huvudresultatet visade på att ha en variation av idrotter kan få flickor som valt att satsa                

vidare på friidrotten att känna att idrott och hälsa var roligare. Detta genom att variationen               

under lektionerna gjorde idrott och hälsa-lektionerna mer intressanta. De fick känna att de var              

duktiga på idrott i stort. Problemet som lyfts i huvudresultatet var när idrottslektionerna blev              

för enformiga. I detta arbete handlade det om att respondenterna hade väldigt mycket             

bollidrotter vilket gjorde idrott och hälsa-lektionerna enformiga. Detta stämmer överens med           

Skolinspektionens resultat från 2017, där de också visar på att det som utövades mest under               

idrottslektionerna var olika former av bollaktiviteter. Det kan gör att de elever som är duktiga               
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på idrott, men inte tycker om bollidrotter, får svårt att känna kompetens eftersom det inte är                

de idrottsmoment som de är bra på. Det får även idrotten att var enformig och det uttrycktes i                  

huvudresultatet att det gjorde idrottslektionerna tråkiga och inget man såg fram emot.            

Tidigare forskning visar att andelen som slutar med bollsporter är större än de som slutar med                

individuell idrott (Jakobsson & Engström, 2008). Genom att idrott och hälsa har sådan fokus              

på bollidrott så borde det, om idrott och hälsa kunde vara med och påverka till vidare                

elitidrottssatsning, vara så att fler fortsatte med bollidrotter. Detta kan bero på att             

bollidrotterna som utövas under idrott och hälsa är lagidrotter och att det därigenom gör att               

den idrottsliga nivån på bollidrotter blir så låg att det blir tråkigt även för de som spelar                 

bollidrotter i föreningar på sin fritid. Att fler slutar med lagbollidrotter skulle kunna bero på               

andra saker som inte påverkar individuella idrotter på samma sätt. Sen att det utövas så               

mycket bollidrott på idrott och hälsa gör att de fler som stannar kvar än om det inte hade                  

utövas på idrott och hälsa-lektionerna.  

 

Att ha få idrotter under idrott och hälsa påverkade, enligt huvudresultatet, elevers tillhörighet             

till idrotten. Detta eftersom det de förknippade med idrottslektioner var bollidrotter och det             

var något som de inte gillade. Det gjorde att de såg på idrottslektionerna som något som                

hörde ihop med bollidrotter. Det är något som framförallt kan kanske påverka elever som inte               

har hittat sin idrott än när de går i grundskolan. Deras bild av idrott blir då densamma som                  

den de får under idrottslektionerna och den bilden blir då negativ fast de kanske hade tyckte                

idrott var jättekul bara de fått känna kompetens och tillhörighet. 

 

Huvudresultatet visar också att hålla på med flera idrotter kan få flickor att känna att de blir                 

bättre på friidrott. Detta genom att de andra idrotterna ger ökad kroppskontroll, styrka och              

andra saker som kan föras över till friidrotten. Detta stämmer överens med resultat från              

tidigare forskning, där idrottsvariation leder till bättre motorik, mindre skador och att man             

blir bättre på sin idrott (Rugg, Kadoor, Feeley och Pandya 2018; Jagtøien, Hansen &              

Annerstedt, 2002). Det framkom i hvudresultatet att det inte var till största del skolan som               

fick respondenterna att känna sig bättre genom att det var en variation på idrott och hälsa                

lektionerna. Det var med hjälp av att utöva flera olika föreningsidrotter på fritiden som till               

största del fick dem att känna att de blev bättre. Det som skolan kunde bidra när det kom till                   

att känna kompetens genom idrotts variation var på en grundläggande nivå. Att de fick pröva               
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på olika idrotter under lektioner och att de därigenom hittade en idrott de var duktiga på.                

Huvudresultatet visade att idrottsvariationen under idrottslektionerna gjorde att flickorna         

hittade till friidrotten. Genom att de fick pröva på det under idrott och hälsa-lektionerna och               

sedan blev frågade om de ville börja träna på grund av att de hade talang. Här är ett tydligt                   

exempel på hur idrottsvariation under idrott och hälsa-lektioner kan få fler att satsa vidare på               

sin idrott. Om eleverna får prova på fler idrotter är chansen större att man hittar något man är                  

duktig på. Får man dessutom uppmärksamhet för att man är kompetent på det så gör det att                 

man känner sig än mer kompetent på idrott och hälsa. Eftersom det som undersöktes i detta                

arbete var friidrott så var det att flickor började med friidrott tack var skolan som hittades,                

men det skulle kanske kunna ske med andra idrotter också. Det handlar bara om att få känna                 

att man är kompetent inom en idrott och sen att få uppmärksamheten för det. Att skolan inte                 

kunde påverka mer kan ha berott på att idrottsvariationen som tidigare nämnt var väldigt liten               

under idrottslektionerna. De fick aldrig ha så mycket variation att den kunde i stort påverka               

deras kompetens under friidrotten. Men det kan också ha varit så att även om det hade varit                 

en variation under idrott och hälsa hade den varit på en för låg nivå för att kunna ge stora                   

resultat på friidrotten. Detta syntes också under arbetets huvudresultat, då en lärares egna             

idrottsintressen speglade av sig på idrott och hälsa-lektionerna. Det är samma resultat som             

Skolinspektionen fick fram 2017, där de också visar att lärarnas intressen påverkar            

lektionsinnehållet. Det som gör att det är svårt att ha många idrotter under idrottslektionerna              

är att om en lärare ska kunna många idrotter bra, krävs det mycket kunskap kring de olika                 

idrotterna. Genom att försöka ha en stor idrottsvariation under idrott och hälsa-lektionerna,            

plus att använda sig av elevers kunskap inom olika idrotter kan visa sig vara positivt för att få                  

fler att hitta sin idrott och känna kompetens. 

8.1.3 Mer kost och träningskunskap i skolan 
När man ser över huvudresultatet för arbetet så ser man att flickor som valt att satsa vidare på                  

friidrott fick känna både kompetens och tillhörighet under idrottslektionerna. Men det som            

inte var så tydligt var hur idrottslektioner påverka dem att känna autonomi i sin              

föreningsidrott. Några fick känslan av autonomi genom att de började förstå varför idrott var              

viktig för dem och lite förståelse kring hur man kunde träna. Men det var verkligen inte                

mycket och eftersom teorin som arbetet bygger på menar att alla tre psykologiska             
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grundbehov är viktiga för att känna motivation så behövs det arbetas mer med autonomi än               

med kompetens och tillhörighet under idrottslektioner. 

 

Ett sätt som det kan göras är att ha mer teori. Det som huvudresultatet också säger är att de                   

gillade att röra på sig, att det var ett viktigt avbrott. Så teorilektionerna borde inte vara bara                 

teorilektioner som i så fall bidrar till att de får ytterligare en lektion till i veckan där de måste                   

sitta bakom en skolbänk, utan teorilektionerna borde kopplas till det som de gör under de               

praktiska lektionerna. Ge kunskap om Varför man ska göra olika saker och vad det har för                

fördelar och nackdelar att göra just så.  

 

När det kommer till kosten så har man här ett utmärkt läge att ämnesintegrera med både                

biologin och hem- och konsumentkunskapen om hur kost påverkar kroppen på olika sätt.             

Eftersom huvudresultat utav det här arbetet pekade på att idrottslektionerna borde fortsätta att             

vara så mycket rörelse som möjligt så vore de utmärkt om man kunde kombinera det med                

andra ämnen som är mer stillasittande. Det ger också eleverna en idé om hur saker man lär                 

sig i skolan kan appliceras i verkligheten.  

8.1.4 Idrottsklasser på högstadiet för ökad känsla av kompetens,         

tillhörighet och autonomi 

Det som syns i huvudresultatet är att idrottslektioner under grundskolan har gett flickor som              

håller på med friidrott känslan av kompetens inom friidrott och tillhörighet till friidrotten,             

även om det bara var på en grundläggande nivå. Det som också syntes var att känslan av                 

autonomi som de fick under grundskolan kopplad till friidrotten var begränsad. Det som             

också lyftes fram är fördelen av idrottsprofil under högstadiet. Huvudresultatet från arbetet            

visar att idrottsprofilen under högstadiet gav ökad känsla av autonomi inom friidrott och             

idrotten generellt. Arbetet tittar på hela grundskolan men utifrån huvudresultatet diskuterades           

mest idrott och hälsa-lektionernas påverkan under högstadiet. Det är högstadieåldern som har            

visat sig vara den mest kritiska åldern för att få ungdomar att fortsätta med idrott (Franzen &                 

Peterson, 2004; Riksidrottsförbundet & SISU idrottsutbildarna, 2016; Wagnsson, 2009). Det          

som skulle kunna göras är att införa en allmän idrottsprofil även under högstadiet. En              

idrottsprofil som inte är specificerad på någon speciell idrott utan en idrottsprofil som går ut               
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på att man får prova på olika idrotter. Här skulle ett samarbete med föreningar kunna införas                

för att få ledare som kan idrotterna bättre än idrottslärarna och därigenom bidra till att               

eleverna få känna mer kompetens i flera idrotter och kanske hitta just den idrotten som de har                 

talang för. Att få idrottslektionerna att närma sig föreningsidrottens friidrott kan också få             

positiva resultat genom att idrottslektionerna då fungerar som ett komplement till friidrotten,            

vilket var något som framgick i arbetets huvudresultat. Detta stämmer överens med Shen             

(2014) som menar att om idrottslektionerna ligger nära föreningsidrotten kan de komplettera            

föreningsidrotten med kompetens, tillhörighet och autonomi. 

 

Det som en idrottsprofil också gör är att då samlas elever som tycker om idrott i en klass                  

vilket skulle underlätta på de vanliga idrott och hälsa-lektionerna. Det ger en tillhörighet till              

idrotten genom gemenskapen i klassen. Sedan gör det tävlingsaspekten mer intressant           

eftersom det är elever som gillar idrott. Utifrån huvudresultatet kan personer som gillar idrott              

i större utsträckning vara måna om att tävla. Även om alla som gillar idrott inte gillar att tävla                  

så skulle en klass med fler idrottsintresserade ha fler som gillar att tävla vilket gör att man                 

skulle kunna ha mer tävling i en idrottsklass. Problemet blir de som gillar idrott men inte                

gillar att tävla. Risken blir den att om man kör på med tävling tappar man dessas                

idrottsintresse och att de slutar röra på sig och bli mer stillasittande. Det som togs upp i                 

inledningen av arbete var att elitidrott kan få fler personer i rörelse (De Bosscher, Sotiriadou               

& Van Bottenburg, 2013; Riksidrottsförbundet, 2019a). Det här blir då lite motverkande mot             

det på ett sätt. För att få fler att satsa vidare på elitidrott visar huvudresultatet att tävling är                  

viktigt. Samtidigt kan ökad tävling får fler att inte gilla idrott. Det som lyfts fram här var                 

problematiken med idrottsklass, men den blir även densamma i en vanlig klass där det kanske               

är färre eleverbsom tycker om tävling. Problemet är något som idrottslärare ställs inför.             

Idrottsprofil kan fortfarande vara en bra idé för problematiken är densamma som i en vanlig               

klass. Det som en idrottsklass kan bidra med är att om det är fler som har idrottsintresse i en                   

klass gör det också att det är fler som är duktiga på idrott. Detta gör att när det är moment                    

som någon är extra duktig på och är bättre på än de andra i klassen, så får eleven en extra                    

känsla av kompetens. I en sån här klass skulle även mer fokus kunna läggas på teori kring                 

idrott. Eftersom intresset för idrott är högre så skulle många tycka det vara intressant, precis               

som antyds i huvudresultatet, att de ville ha mer kunskap under högstadiet.  
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8.2 Metoddiskussion 

Metoden som tillämpades under uppsatsen passade syftet och för att få svar på             

frågeställningarna. Detta eftersom syftet handlade om att undersöka upplevelser av idrott och            

hälsa vilket gör att en kvalitativ metod är bra för att det får respondenterna möjligheten att                

förklara hur idrott och hälsa upplevdes och hur det påverkade deras vidare satsning. 

 

Problemet med kvalitativ forskning är att det blir så mycket jobb om man ska ha många                

respondenter vilket gör att det här arbetet inte har så många respondenter. Detta gör att bilden                

som fås av det här arbetets huvudresultat blir en summering av få intervjuer. Det hade varit                

bättre om man hade fått ett större antal intervjuer för att kunna se tydliga resultat. Fler som                 

svarar ger en större bredd och gör att säkrare slutsatser kan dras. Genom att det bara var sex                  

stycken som var med i den här uppsatsen kan det vara möjligt att det var sex stycken med                  

samma syn och att det kanske finns andra syner på idrott och hälsa från personer som satsat                 

vidare på elitidrott. 

 

På informationsblanketten står det att de kommer att vara anonyma. Det är fel då det som                

gäller är att de kommer att vara konfidentiella. Detta var något jag inte visste skillnaden på då                 

jag skrev informationsblanketten och ska inte ha haft någon påverkan på om de valde att               

ställa upp eller inte då eleverna troligtvis inte heller känner till skillnaden på orden.              

Intervjuerna som genomfördes blev begränsade genom att jag kan klassas som relativt            

oerfaren intervjuare vilket kan ha påverkat vilka frågor som ställdes. Jag gick ut till 27 elever                

med information om arbetet för att rekrytera respondenter, fem flickor valde att ställa upp.              

Alla som ställde upp kände mig sedan tidigare. Det fanns även fördelar med att intervjuaren               

kände respondenterna. Det gjorde att de kände sig mer bekväma och svaren på frågorna som               

ställdes blev utförliga. Eftersom det bara var flickor som ställde upp gjorde det att arbetets               

syftet blev avsmalnat till flickor som valt att satsa vidare på sin friidrott efter grundskolan.               

Även om detta inte var det som ursprungligen var tanken så är det fortfarande väldigt               

intressant. Speciellt eftersom flickor i större grad än killar slutar med sin elitidrottssatsning             

(Enoksen, 2011).  
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Alla som valde att ställa upp på intervjuerna hade valt att söka sig till en teoretisk linje på                  

gymnasiet vilket skulle kunna påverka resultatet. Men samtidigt visar tidigare forskning att            

de som väljer att satsa vidare på elitidrott ofta presterar bra i skolan och väljer i större                 

utsträckning teoretiska linjer (Georgakis, Evans & Warwick, 2014; Jakobsson & Engström,           

2008). Så i enlighet med det så ska det inte ha någon större påverkan på resultatet.  

 

När det kom till analysen av datan valdes en deduktiv analysmetod. Detta för att teorin som                

ligger till grund för arbetet, SDT, var en bra teori för arbetet. Då valdes det att utgå ifrån                  

teorin när data skulle analyseras. Om det var den bästa analysmetoden eller inte går att               

diskutera. En induktiv metod hade kanske kunna peka mer på vad som idrott och hälsa kan                

göra för att få fler att satsa vidare. Medan metoden som valdes mer pekar på vad som                 

respondenterna upplevde under idrott och hälsa kopplat till de tre grundläggande           

psykologiska behoven. 

 

Hade undersökningen gjorts om hade utgångspunkten för undersökningen av kompetens,          

tillhörighet och autonomi varit den samma. Det som det blir i den här undersökningen är att                

kompetens och tillhörighet är undersökt i idrott och hälsa-ämnet medan autonomin är            

undersökt genom idrott och hälsa-ämnets påverkan på föreningsidrotten. Här skulle jag om            

arbetet gjordes om undersökt antingen autonomin till sin idrott i idrott och hälsa-ämnet eller              

undersökt känslan av kompetens och  tillhörighet i sin föreningsidrott genom idrott och hälsa. 

8.3 Fortsatt forskning 

Forskning på området är väldigt sparsam så det skulle behövas ytterligare forskning kring             

idrott och hälsas påverkan på elever att satsa vidare på sin idrott. Forskning som skulle kunna                

göras inom området är att följa flera klasser och se hur många som söker sig vidare för att                  

satsa på sin idrott och vad det var för skillnader mellan grupperna.  

 

Huvudresultatet av detta arbete pekar på att en idrottsprofil under högstadiet skulle kunna             

vara bra för att få fler att satsa vidare på sin idrott. Det som behöver göras är att införa                   

idrottsprofiler och titta på om det får någon påverkan på hur många som väljer att söka sig                 

vidare till idrottsgymnasium eller fortsätter med sin idrott efter grundskolan. Här skulle man             
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kunna jämföra med hur många skolan hade som valde att satsa vidare på sin idrott innan                

idrottsprofilen infördes, och därefter undersöka hur många som valde att satsa vidare på sin              

idrott efter att den infördes. Detta för att om man jämför det med andra klasser borde det vara                  

fler som satsar vidare från en idrottsprofil eftersom man kan förutsätta att idrottsintresset är              

stort hos de som väljer en sådan profil.  

 

Det som också behöver undersökas är hur idrott och hälsa påverkar elever som håller på med                

lagidrotter att satsa vidare. Det är något som detta arbete inte har undersökt och det kanske                

skiljer sig mot individuella idrotter. Även forskning om hur pojkar påverkas av idrott och              

hälsa för att satsa vidare behövs. 

8.4 Slutsatser 
Avslutningsvis så visar det här arbetet att flickor som valt att satsa vidare på friidrott efter                

grundskolan kände framför allt kompetens under grundskolan och även en del tillhörighet.            

Men det var en brist på känslan av autonomi från idrott och hälsa kopplat till friidrotten. Det                 

gör att idrott och hälsas påverkan utifrån de här huvudresultaten kan ha en påverkan på               

flickor att satsa vidare på friidrott. Men den är beroende av deras egna intresse för att få                 

känna autonomi. Det som skulle kunna göras för att ändra på detta är att införa idrottsprofil                

under högstadiet för att få elever att känna känsla av kompetens, tillhörighet och ge en ökad                

känsla av autonomi i föreningsidrotten.  
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11. BILAGOR  

Bilaga 1 
Intervjuguiden 
Syftet är att undersöka hur elever som går på riksidrottsgymnasium upplevde att idrott och hälsa               

påverkade deras motivation till att satsat vidare på sin idrott. Resultatet av arbetet kan få fram kunskap                 

om hur idrott och hälsa kan organiseras för att få fler att satsa vidare på sin idrott efter grundskolan 
 
Generella 

● årskurs 
● program 
● vilken kommun grundskolan 

 
Idrottsbakgrund 

● Hur kom det sig att du började med friidrott? 
● Varför valde du just din gren? 
● Hur ser din idrottsbakgrund ut förutom friidrotten 
● Varför valde du att satsa på friidrotten? 

 
Idrott och hälsa 

● Vad tyckte du bäst /sämst om med idrott och hälsa under grundskolan? 
● Varför? 
● Hur var ditt deltagande i idrott och hälsa under grundskolan? 
● Vad gjorde ni mest under idrott och hälsa? 
● Var det något ni gjorde under idrott och hälsa som du ville ha mer av? 
● Hur var känslan kring idrott och hälsa jämfört med de andra ämnena? 
● Hur uppfattade du dig själv under idrott och hälsa lektionerna? 
● Hur tror du att du uppfattades av dina klasskamrater i idrott och hälsa överlag?  
● När det var friidrott? 
● Var det tävlingar under idrott och hälsa i grundskolan i olika sporter? 
● Fördelar och Nackdelar  
● Gav idrott och hälsa dig några kunskaper som du har kunnat använda dig av i din 

träning nu? 
● Fick idrott och hälsa dig att tänka på kost på ett nytt sätt? 
● Kände du att du blev utmanad i idrott och hälsa? 
● Fick din lärare dig att känna dig duktig på olika moment?  
● Fanns det något samarbete mellan skolan du gick på och föreningar i området? 
● Fick du visa upp din friidrottsgren under grundskolan? 
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Avslutnings fråga 
● Är det någon skillnad att läsa idrott på gymnasiet kontra grundskolan? 
● När du tänker tillbaka på idrott och hälsa under grundskolan hade den någon 

betydelse för din vidare satsning av friidrott?  
● Om du gick i grundskolan igen vilka råd skulle du ge din idrottslärare för att göra 

idrotten mer intressant? 
● Är det något du vill tillägga? 

 
Kom ihåg friidrotten 
Få in mer självbestämmande kopplat till idrott och hälsa 
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 Bilaga 2 
 
Hej 
Mitt namn är Jakob Eriksson och läser till lärare i idrott och hälsa på Karlstad universitet. Det 
har blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete och jag behöver hjälp från minst sex 
stycken friidrottare som har valt att satsa vidare på sin idrott efter grundskolan att göra 
intervjuer med. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta. 
 
Du som blir intervjuad får bestämma tid från och med tisdag v 49 till jullovet. Jag är flexibel 
och anpassar mig efter den som ska bli intervjuad. Mitt tips är att göra det i samband med 
träning för då kan vi använda konferensrummet i hallen.  
 
Intervjuerna kommer handla om hur du har upplevt idrott och hälsa under grundskolan. När 
det kommer till att känna kompetens, självstyre och tillhörighet till friidrotten eller annan 
idrott.  Detta görs för att få en förståelse kring om idrott och hälsa kan få idrottare att satsa 
vidare på sin idrott. 
 
Syfte med mitt arbete 
Syftet är att ta reda på vad som idrott och hälsa kan göra för att få fler att satsa vidare på sin 
idrott. Genom att se hur elever som har satsat vidare upplevde idrott och hälsa påverkan på 
denna satsning.  
 
Hantering av uppgifter 
Jag kommer att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Uppgifter som rör dig 
kommer bara att sparas med ditt samtycke. Alla uppgifter kommer att behandlas så att bara 
jag och min handledare kommer att ta del av de. Efter att arbetet är klart och godkänt så 
kommer alla uppgifter att förstöras. Alla som deltar i studien kommer att vara helt anonyma. 
 
Villa du delta i studien så kan du prata med mig personligen eller höra av dig via 
kontaktuppgifterna nedan. 
 
Tack så mycket för hjälpen på förhand! 
Kontakt uppgifter  
Tel: xxxxxxxxxxxxxx                                                 Handledare: Johan Högman 
Epost: jakoerik101@student.kau.se 
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