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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vad föreningsaktiva gymnasieelever tycker om idrott 

och hälsa samt hur deras motivation påverkas, då främst tävlingsmomenten. Undersökningen 

genomfördes genom kvalitativa intervjuer där respondenterna bestod av gymnasieelever som 

fick svara på frågor kring hur de upplevde idrott och hälsa under deras tid på högstadiet. 

Samtliga respondenter som deltagit i denna studie är föreningsaktiva på fritiden. Resultatet av 

studien visade att elevernas motivation påverkades av olika faktorer men framförallt var det 

tävlingsmomenten som gjorde att elevernas motivation höjdes genom att de kände sig delaktiga, 

att aktiviteten var hanterbar och att de till viss mån fick vara delaktig kring utformandet av 

lektionen. Vidare visade det sig att i de fallen där det inte fanns ett tydligt tävlingsmoment i 

aktiviteten så minskade motivationen till att aktivt delta för samtliga elever. Det visade också 

på vikten av tydlighet kring instruktionerna de fick av läraren inför ett moment för att eleverna 

skulle känna sig motiverade. En viktig del för eleverna att uppleva inre motivation var att de tre 

grundbehoven inom Self-Determination Theory (SDT) var tillfredsställda, då i form av 

autonomi, kompetens och tillhörighet. I de fall där eleverna inte upplevde inre motivation kunde 

yttre motivationsfaktorer påverka och i vissa fall kunde eleverna även känna amotivation till 

momentet. 

 

 

Nyckelord: Föreningsaktiva, idrott och hälsa, motivation, self-determination theory, 

tävlingsmoment. 

  



 

Abstract 

 

The purpose of this research is to study high school pupils attitude towards physical education 

(PE) and also the factors that makes their motivation increase, due to the increased part of sports 

like classes during PE. The research consists of interviews that are all based around Self-

Determination theory - autonomy, competence and relatedness - that suggests that these three 

parts are vital for students to experience motivation during PE. The result showed that the pupils 

motivation increased when they felt that they were able to carry out a task in an efficient way 

(competence), most often the parts of class that are more sports like. The research also showed 

that during parts of class were the sports like activities were absent the pupils motivation 

decreased. Further, the teachers instructions that were given before performing exercises were 

of great significance when it came to the pupils motivation towards the activity (relatedness).  

Understanding the exercise made it easier for the pupils to manage the exercise. Also, when 

pupils had some say in the decision-making of the activity, for example rules, their motivation 

increased (autonomy). These three basic psychological needs that contains in Self-

Determination Theory are important for the development of motivation. 

 

Keywords: Physical activity, physical education, self-determination theory. 
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1 Inledning  

 

År 1992 gjordes en nationell utvärdering av ämnet idrott och hälsa – som vid den här tiden 

kallades för bara ”idrott” – där det visade sig att bollspel var den mest framträdande aktiviteten 

i undervisningen (Londos, 2010). En anledning till detta ansågs vara att idrottsrörelsen under 

tidigare år hade en brist på ledare som var utbildade. Detta skulle då rådas bot på genom att de 

som utbildades till lärare inom ämnet idrott också fick en utbildning i specialidrott inom sin 

egen gren. Som en direkt konsekvens av detta blev idrottsundervisningen i skolan mer eller 

mindre en direkt koppling mellan föreningsidrotten (Londos, 2010). När föreningsidrotten 

tillåts ta mer plats inom skolans bedrivna verksamhet i form av aktiviteter som är mer lämpade 

för elever som utövar olika idrotter på sin fritid så hamnar de inaktiva eleverna i skymundan, 

speciellt då dessa elever inte besitter kunskaper i samma utsträckning som de aktiva eleverna 

upplever de en minskad motivation till att prestera (Ekberg, 2009). 

Tidigare forskning som använts i denna studie (Domville et al., 2019; Gray et al., 2008; Ling 

et al., 2016; Wiker, 2017; Londos, 2010) har alla gjorts på yngre elever som under den tiden 

var som äldst 11 år. Denna studie riktar in sig på elever som under tiden för denna studie går på 

gymnasiet och ser tillbaka på hur det var under deras tid på högstadiet. Detta var en idé om att 

dessa elever har då hunnit lämna högstadiet bakom sig och då kanske kan reflektera över deras 

tid på högstadiet på ett annat och med en annan syn.  

Då lagbollspel ges mest utrymme under undervisningen i idrott och hälsa så är det också en av 

anledningarna till att ämnet idrott och hälsa är det enda ämnet som tydligt riktar sig mer till 

föreningsaktiva pojkar. Här tillåts pojkarna ta en betydligt större roll medans, framförallt de 

elever – både pojkar och flickor - som inte är föreningsaktiva får svårare att ta plats men också 

uppnå samma betyg som de föreningsaktiva pojkarna (Londos, 2010). 

Vidare pekar Londos (2010) på att elever som saknar den fysiska förmågan (snabbhet, styrka, 

etc.) att mäta sig med de föreningsaktiva pojkarna på ett praktiskt plan. Här har dessa elever 

kunnat kompenserat upp detta genom en högre ansträngningsgrad, där prestationen och betyget 

bedöms utefter kämpar- och vinnarglöd som även detta är hämtat från föreningsidrottens logik 

där tävling och vinna ligger till grund för detta (Londos, 2010).  

En påtaglig dominans av ”pojksporter” har visat sig skapa en miljö i ämnet idrott och hälsa där 

de föreningsaktiva pojkarna tillåts hamna i centrum på grund av att dessa redan har en 

välutvecklad koordination, motorik och balans (Londos, 2010). Utanför hamnar framförallt 
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flickorna som saknar denna grund att stå på när denna manliga dominans blir så pass påtaglig 

(Londos, 2010). Pojkar och flickor har olika upplevelser av idrott (Londos, 2010), därför har 

jag valt att titta närmare på hur föreningsaktiva pojkars syn på idrottslektionerna ser ut. 

 

Teorin som används för denna studie är en delteori inom Self-determination theory som heter 

Organismic Integration Theory (OIT) (Lindwall et al., 2019) och ambitionen är att med hjälp 

av denna se hur elever med bakgrund inom föreningsidrott och elever utan någon tidigare 

bakgrund inom föreningsidrott reagerar på moment med tävlingsinslag – t.ex. om deras 

motivation stärks eller minskar som en konsekvens av detta – men också om det finns delar 

under idrottslektionerna som gör att elevernas inre motivation stärks. Vilka elever gynnas av 

dessa tävlingsmoment, och vad gör tävlingen med motivationen hos elever utan tidigare 

erfarenhet av föreningsidrott? 

I och med detta syftar denna studie till att se till hur pojkarna upplever idrottslektionerna och 

framförallt tävlingsmomenten och vad det är som driver pojkarnas motivation, då i form av 

yttre, inre, autonomi, tillhörighet och kompetens (Lindwall et al., 2019). Att studien är separat 

och endast tittar på pojkars upplevelser gör att ett större fokus kan läggas på pojkarnas syn för 

att ytterligare studier göra det motsatta och titta på flickor och icke-föreningsaktiva pojkar. 
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2 Litteraturgenomgång  
 

2.1 Self-Determination Theory  

Self-Determination Theory (SDT) bygger sin grund kring antaganden om människan och hur 

vi fungerar. I denna teori görs antaganden att människan är proaktiva, nyfiken av naturen och 

har en vilja att försöka lösa problem som hen ställs inför, men också att människan har en 

tendens för att påverka det som sker i hens omgivning starkt. SDT bildar sin teori kring det 

kognitiva och humanistiska där människans självmedvetenhet ligger till grund för hens 

handlingar. Människans självmedvetenhet har en viktig uppgift när det kommer till att bland 

annat planera, men också sätta upp mål för sig själv. Särskilt betydelsefull är självmedvetenhet 

om man ser över en längre tid hos en person som motiverar sig själv genom uppgifter som till 

en början kanske inte är attraktiva, men som genom viss anpassning kan ge ökat välmående -   

exempelvis hälsofrämjande beteende (Lindwall, Stenling, Weman-Josefsson. 2019) 

   Begrepp som SDT fokuserar kring är bland annat människan medfödda benägenhet att styra 

över sitt eget liv (fri vilja och självreglering). Denna typ av självförverkligande menar Lindwall 

et al. (2019) kretsar kring att miljön vi vistas i är det som i slutändan kan hindra oss från att 

uppnå vår fulla potential och utvecklas åt rätt håll. SDT består av flera delteorier vilka 

tillsammans skapar teorins komplexa syn på motivationens delar och där det framförallt landar 

i vikten av kvalitén av motivationen och inte kvantitet samt hur den påverkas i olika miljöer. 

Allt detta sätts sen i kontext för människans grundläggande behov av psykologisk karaktär 

(Lindwall et al., 2019) – då i form av OIT där fokus ligger i de faktorer som minskar samt ökar 

människor inre motivation, då i form av autonomi, kompetens och tillhörighet (Lindwall et al., 

2019). Internalisering är en del i detta och handlar om en process genom vilken elever som drivs 

av yttre faktorer för att motivera sig, under exempelvis en idrottslektion, kan genom goda 

erfarenheter av socialisering, alltså hur en elev införlivar sin omgivnings (i detta fall 

idrottsläraren) värderingar och tankar, omdirigera den yttre motivationen till inre motivation 

och en högre grad av självbestämmande. Man kan säga att detta då till stor del skapas genom 

miljön som eleverna vistas i under idrottslektionerna och till vilken grad de tre grundläggande 

behoven autonomi, kompetens och tillhörighet tillfredsställs (Lindwall et al., 2019)  

   -Autonomi kan ses som en del i undervisningen där eleverna själva får vara med och påverka 

lektionens innehåll i form av till exempel regler eller sina egna handlingar, till exempel sin egen 

tekniska utveckling. En elev som inte får styra över sina egna handlingar skulle till exempel 

kunna handla om en lärare som påpekar ett löpsteg eller ett skott och som inte låter eleven hitta 

sin egen ”stil”. 

   -Kompetens syftar till att en elev vill känna att de hanterar uppgiften som de ställs inför under 

idrottslektionen och kan hantera den. 
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   -Tillhörighet handlar om de relationer som eleverna har till varandra och till läraren. En miljö 

som är trygg för eleverna att uttrycka sig och känna stöd från de andra eleverna (Jonsson, 2019). 

Inom OIT så upplever människor olika motivationsgrader i förhållande till aktiviteter, de 

motivationstyper som berörs är då: 

• Amotivation – står i motsats till inre och yttre motivation. En person som har 

amotivation har en total avsaknad av både självbestämmande (autonomi) och upplevd 

kompetens. 

• Yttre motivation – styrs av yttre faktorer i form av belöningar utifrån som inte är 

kopplade till aktiviteten (i form av betyg eller krav från lärare t.ex.) och där känslan av 

självbestämmande (autonomi) är frånvarande till en början. 

• Inre motivation – när en person upplever känslan av kompetens, självbestämmande 

(autonomi) samt tillhörighet (social meningsfullhet) i en viss aktivitet så drivs personen 

av inre motivation (Lindwall et al., 2019).  

Enligt Weman-Josefsson & Lindwall (2019) finns det en koppling mellan självbestämmande 

motivation (inre motivation) och ökad fysisk aktivitet och rörelseglädje, samtidigt som det finns 

en koppling mellan minskad rörelseglädje och fysisk aktivitet vid kontrollerad motivation (yttre 

motivation). Håkan Larsson (2012) menar att det också finns ett sociokulturellt perspektiv 

kopplat till rörelseglädje där personer som anser att det är meningsfullt med rörelse i 

kombination med förmånliga sociala förhållanden har en ökad benägenhet till att uppleva 

rörelseglädje och som i sin tur leder till en fortsatt aktiv livsstil. Å andra sidan finns det 

människor som har en lägre motivation till rörelse som kommer ifrån sämre sociala 

förhållanden vilket då kan ge en ökad risk för att inte fortsätta vara fysiskt aktiv och uppleva 

rörelseglädje. Detta synsätt fokuserar på meningsfullheten av rörelse bland människor och deras 

upplevelser av rörelse i ett socialt sammanhang (Larsson, 2012). 

 2.2 Teaching Games for Understanding 

Teaching games for understanding (TGfU) är en pedagogisk metod, vilken pedagoger inom 

ämnet idrott och hälsa kan använda sig av för att skapa begriplighet och utveckla en spelvana 

för olika idrotter bland elever (Pearson & Forrest, 2006). TGfU utmanar den progressionen i 

idrott och hälsa (IH) när det kommer till lagbollspel. Man har i och med detta valt en stil som 

avser att spel och taktik har en större och viktigare roll i uppbyggnaden av förståelse för spelet, 

tillskillnad från den mer föreningsidrottslika lärandet, där fokus ligger på en mer teknikbaserad 

träning med övningar som är tagna helt ur sin kontext där läraren bestämmer hur eleverna ska 

utföra övningen. Denna metod riktar sig mer till de elever som saknar erfarenhet kring den 

rådande aktiviteten. Vid det fall där eleverna har viss- eller mycket tidigare erfarenhet av 



5 
 

aktiviteten (t.ex. föreningsaktiva elever i den valda aktiviteten) är kunskapen så pass hög att 

utveckling av kunskaper uteblir.  

Tanken med TGfU menar Pearson & Forrest (2006) är att, förutom att skapa lektioner där 

eleverna ska känna glädje och nöje, ska försättas i matchliknande situationer där spelförståelse, 

spelkunskap och spelförmågor alla ska utvecklas samtidigt genom förenklade versioner av 

spelet i form av förenklade regler, mindre planer och färre spelare. Det är inte förens eleven når 

en viss nivå av förståelse för spelet som teknikträning kan bör implementeras och läraren kan 

börja tillämpa fler regler och gradvis bygga upp aktiviteten till dess ursprungliga form. Det kan 

handla om att läraren, i t.ex. basket, höjer eller sänker korgarna, tar bort eller lägger till antalet 

aktiva spelare på planen vilket gör det lättare eller svårare att göra mål, ändrandet av storleken 

på målen för att göra det svårare eller lättare att göra mål osv., för att uppmärksamma eleverna 

på hur spelet påverkas av detta. 

 

2.3 Övrig forskning 

I en undersökning gjord på elever i Storbritannien med åldrarna 7-11 år använde de sig av 

fokusgrupper med syfte att undersöka vilka faktorer som krävdes för att elever skulle uppleva 

glädje under idrottslektionerna (Domville, Watson, Richardson, Fischer Graves. 2019). Detta 

gjordes genom att studera vad eleverna tyckte om idrottslektionerna och dess innehåll samt hur 

vida de kände att det var genomförbart i förhållande till sina egna förmågor. Domville et al., 

(2019) valde vidare att fokusera på elevernas uppfattning kring deras lärare och vad det var som 

gjorde att de uppfattade instruktionerna de fick, vilket eleverna uppgav att de upplevde mer 

glädje och förstod övningar lättare om läraren var med och visade samt att de blev uppmuntrade 

genom beröm för att vilja fortsätta att aktivt delta i lektionerna. Dessa delar som valts ut att 

fokusera studien kring är alla kopplade till autonomi, kompetens och tillhörighet vilka är viktiga 

för att elever ska uppleva motivation enligt Self-Determination Theory (Lindwall et al., 2019) 

   I en tidigare studie gjord av Gray, Sproule & John-Wang (2008) tittade man närmare på 

elevers uppfattning kring kompetens, glädje och erfarenhet vid invasionsspel, samt hur det 

kommer sig att vissa elever väljer bor idrott och hälsa på grund av att inför aktiviteter som 

invasionsspel ofta förekommer teknikträning som inte går att sätta i perspektiv till den rådande 

aktiviteten vilket skapar en amotivation bland eleverna när de inte kan relatera till aktiviteten - 

t.ex. för att eleven inte har någon tidigare erfarenhet av sporten, bristande coachning och 

förklarande av regler eller där läraren inte skapat rätt miljö för att stimulera elevernas 

motivation. I studien samlade Gray et al., (2008) in data från tre grupper i olika åldrar 

(11åringar, 13åringar, 15åringar) där de samlade respondenterna hade en total summa av 285 

stycken. De använde sig av enkäter samt en utvald del elever deltog även i 
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fokusgruppintervjuer. Genom att använda sig av self-determination theory (SDT) tittade man i 

båda studierna närmare på vikten av elevers autonomi för att öka motivationen  

I en studie gjord i Australien genomförd av Ling, Farrow, Farrow, berry & Polman (2016), 

tittade man närmare på 56 st elever i en kvalitativ undersökning och effekterna av en metod  

(liknande TGfU som gjordes av Pearson & Forrest (2006)) som de kallar för Playing For Life 

(P4L). P4L syftar till att uppmuntra elevers fortsatta rörelseglädje och hälsofrämjande livsstil 

genom att använda sig av förenklade varianter av olika idrotter för att öka motivationen bland 

eleverna. P4L skiljer sig från den föreningsidrottslika idrottsundervisningen där stor vikt läggs 

på uppredande av teknikövningar för att skapa ett taktiskt spelsinne. Här har man istället sett 

att matchspel, där eleverna får prova på förenklade varianter av sporten, gjorde att deras 

tekniska förmågor utvecklades på ett effektivt sätt och det ökade deras spelförståelse (Ling et 

al., 2016) 

I avhandlingen ”Det är live liksom” av Wiker (2017) framkom det i samtal med elever en 

önskan om att idrott och hälsa skulle bestå av mer aktiviteter där prestation inte ligger i fokus, 

vilket idrottslektionerna till stor del gör nu i form av aktiviteter som är direkt hämtade från 

föreningsidrotter där just tävling och prestation är i fokus. Detta ansåg eleverna skulle påverka 

lektionerna på så vis att det blir mer på allas villkor (Wiker, 2017). Vidare framkommer det att 

elever efterfrågade mer grundläggande övning inom en viss sport för att öva och också få det 

förklarat av läraren hur sporten faktiskt går till, då det mest var skarpt läge med spel direkt 

vilket eleverna inte tyckte gynnade deras utveckling samt motivation för ämnet (Wiker, 2017). 

Vidare framhäver Wiker (2017) att skillnaden mellan föreningsidrotten som eleverna ägnar sig 

åt på fritiden handlar om prestation och att vinna medans det under en lektionen i idrott och 

hälsa handlar om att utveckla elevernas rörelseförmågor kopplade till det centrala innehållen 

och kunskapskraven (Skolverket, 2017), i vilken det inte står skrivet något om tävlingsmoment.  

Enligt Skolinspektionens granskning av ämnet idrott och hälsa (2018) pekade resultaten på att 

ämnet till stor del innehåller tävlingsmoment hämtade från föreningsidrotten, vilket är mer 

gynnsamt för pojkar och att därför flickor hamnar i skymundan. Då lektioner innehåller stora 

delar av föreningslika aktiviteter i form av tävling där pojkar har en tydlig fördel inte enbart 

mot flickor utan också mot pojkar och flickor som inte är aktiva inom föreningsidrotten 

(Skolinspektionen, 2018) 
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3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föreningsaktiva pojkar ser på ämnet idrott och 

hälsa samt vad tävlingsmomentet gör med deras motivation. 

 

Frågeställningar 

- Hur upplever elever aspekter av kompetens 

- Hur upplever elever dimensioner av tillhörighet 

- Hur skildrar elever former av autonomi 
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4. Metod  

 

4.1 Design 

Till denna undersökning valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Detta på 

grund av den flexibilitet semistrukturerade intervjuer för med sig i samtal med respondenterna 

(Bryman, 2018). Då studien syftar till att besvara frågor kring elevers upplevda motivation 

kring, framförallt, tävlingsmomenten under idrottslektionerna. Detta gör att en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer passar in bättre än kvantitativ (enkäter) då det kan ligga ett 

visst intresse i att som intervjuare kunna ställa följdfrågor till respondenterna vilket inte är 

möjligt i samma utsträckning vid enkätundersökningar (Bryman, 2018). Motivation går att 

skatta på en skala, men till denna undersökning var syftet att ta reda på hur respondenterna 

upplevde vissa moment samt samla in egna tankar från respondenterna kring dessa moment. 

Här blir den kvalitativa metoden mer lämplig då den som intervjuar kan anpassa frågorna utifrån 

de svar som ges och agera på annan information som framkommer under intervjuns gång där 

det avvikande kan vara av vikt för undersökningen (Bryman, 2018). En fördel med den 

kvalitativa intervjun är också att med få antal respondenter få fram mycket information.  

 

 

4.2 Urval 

Samtliga respondenter i denna studie är av manligt kön och ett strategiskt urval av respondenter 

gjordes i hälften av fallen för att underlätta undersökningen (Hassmén & Hassmén, 2008). Då 

syftet med undersökningen är att titta närmare på elevers motivation vid tävlingsmoment i 

skolan valdes hälften av respondenterna ut genom ett strategiskt urval, då i form av 

föreningsaktiva och icke föreningsaktiva för att se hur synen på tävlingsmomentet skiljer sig åt 

mellan dessa grupper. De elever som är föreningsaktiva i studien valdes ut genom ett strategiskt 

urval där den intressanta variabeln är att de är aktiva inom föreningsidrotten (Stukát, 2011). 

Dessa elever är jag bekant med sedan innan inom föreningsidrotten och därför tillfrågades dessa 

elever. Här rör det sig om ett bekvämlighetsurval. Dessa respondenter är båda 17 år gamla och 

båda är av manligt kön. 

 De övriga respondenterna (elever) till studien kontaktades genom en kontakt (lärare) på en 

gymnasieskola i Karlstad varpå informationsbrev (se bilaga) skickades till den berörda läraren 

som delade ut dessa till eleverna för att sedan visa upp mig personligen på skolan för att 

ytterligare presentera mig själv samt min studie och vad dess innehåll kommer att handla om. 

Dessa tre respondenter gick med på att bli intervjuade varpå det blev ytterligare informerade 

om studiens syfte, anonymitet och skriva under samtyckesblanketten innan intervjun kunde 
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påbörjas (Bryman,2018). Dessa respondenter är alla av manligt kön med åldrarna 17 och 18 år. 

De två sista respondenterna intervjuades över telefon. Här gjordes det ett strategiskt urval av 

respondenter (Hassmén & Hassmén, 2008) då det rådde tidsbrist. Kontakten med dessa två 

respondenter gjordes genom deras vårdnadshavare (inte pga. deras unga ålder utan att jag är 

bekant med vårdnadshavarna) och över mail skickades samtyckesblankett som skrevs under 

och skickades tillbaka innan telefonintervjuerna startades. Dessa två respondenter är även de 

båda av manligt kön och den ena är 16 år gammal och den andra är 18 år gammal 

 

 

4.3 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden som användes är teoribaserad (Bryman, 2018). Det betyder att intervjuguiden är 

utformad kring de tre delarna i delteorin (Organismic Integration Theory) som jag valt att 

använda – dessa delar är autonomi, kompetens och tillhörighet. Intervjuguiden innehåller 12 

frågor som berör dessa tre delar (se bilaga), men eftersom jag valt att använda mig av en 

semistrukturerad intervjuguide så finns det alltid möjligheter till följdfrågor. Beroende på vad 

respondenternas svar blir på grundfrågorna har intervjuaren en stor frihet och flexibilitet 

(Bryman, 2018). Studiens syfte är att genom intervjuer ta reda på hur elever upplevde 

tävlingsmomenten under idrottslektionerna och vad det gör med deras motivation. Detta gjorde 

att valet av intervjuguide föll sig väl med studien just för att de semistrukturerade intervjuerna 

ger en flexibilitet att reagera på respondenternas svar med följdfrågor (Bryman, 2018). 

Intervjuguiden har ett deduktivt angreppssätt (Bryman, 2018), vilket innebär att intervjuerna 

konstruerades genom frågor som var kopplade till de tre delarna i Self-determinating Theory 

(se bilaga). Frågorna hade alla inslag som kan kopplas till autonomi, kompetens och tillhörighet 

(Lindwall et al., 2019) 
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4.4 Genomförande 

 

Kontakten med de två första respondenterna togs genom ansvarig lärare som anordnade ett 

informationsmöte samt lokal där intervjun tog plats. Intervjuerna tog plats i ett mötesrum på 

den gymnasieskola som de två eleverna gick på. Eleverna fick själva välja tid och plats för 

intervju, detta för att intervjun skulle upplevas så avslappnad som möjligt (Bryman, 2018). 

Eleverna blev intervjuade en i taget och längden på intervjuerna varierade mellan 21minuter till 

26minuter. Innan intervjun startade så blev de ännu en gång informerade om syftet med 

intervjun, anonymiteten, hur informationen som spelats in kommer att hanteras, vilka som 

kommer ta del av informationen och att när studien och uppsatsen är klar och godkänd kommer 

all sparad information att raderas (Bryman, 2018). De blev också informerade om vilka 

rättigheter de har under intervjun, att de till exempel när som helst kan välja att avbryta 

deltagandet utan att det får någon konsekvens. När de tagit del av den informationen fick de 

skriva under en samtyckesblankett (se bilaga) som godkänner att de tagit del av den 

informationen och att de tillåter sig att delta i studien. 

 

De tre intervjuerna som gjordes efter (K3, K4, K5) tog plats på en annan närliggande 

gymnasieskola i en del av biblioteket som vi fått låna för dessa intervjuer. En kontakt med 

klassens ansvarige lärare togs varpå läraren blev informerad om studiens syfte. Efter det fick 

jag en inbjudan att besöka klassen under lektionstid för att informera om studien och för att 

fråga efter frivilliga respondenter. Klassen som valdes även här ut genom ett strategiskt urval, 

här var tanken att försöka få fram så många respondenter som möjligt. I klass var det tre stycken 

elever som, efter att ha blivit informerade kring studiens syfte, tackade ja till att delta. De blev 

då intervjuade en och en i biblioteket där de fick skriva på samtyckesblankett (se bilaga) och 

blev informerade om anonymitet, vilka som kommer ta del av studien, intervjun och vad som 

kommer hända med materialet efter att studien är avslutad.  

 

 

4.5 Databearbetning 

 

Metoden som använts för att analysera den data som samlats in användes en innehålls analytiskt 

angreppsmetod (Hassmén & Hassmén, 2008). Denna analysmetod används för att tolka 

innehållet i datan med syftet att urskilja mönster och teman i transkriberingarna som gjorts. 

Efter att transkriberingen hade genomförts så identifierades mönster i respondenternas svar 

varpå dessa svar kodades och delades in i kategorier/teman som kunde kopplas till studiens 
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syfte (Hassmén & Hassmén, 2008), då i form av delteorin Organismic integration theory där  

autonomi, tillhörighet, kompetens, inre och yttre motivation kopplades samman (Lindwall et 

al., 2019).  

 

Respondenterna benämns inte vid namn i studien utan kommer istället att presenteras som 

K1, K2, K3, K4, K5 och hur gamla dom är. Ex. ”K1 – 17 år” 

 

Två respondenter som båda var icke-aktiva inom föreningsidrott och hade ingen tidigare 

erfarenhet av föreningsidrott valdes att inte tas med i studien. En av respondenterna tackade nej 

samma dag som tiden för intervju var bokad. Den andra intervjun genomfördes men eftersom 

det då enbart skulle vara en icke-aktiv respondent med i studien och fem aktiva så föll valet på 

att bara fokusera på de aktiva respondenterna för att få fram så tydliga mönster som möjligt till 

analysen. Intervjuerna transkriberades och kategoriserades efter teman (Bryman, 2018) som är 

kopplade till motivation, då i form av inre och yttre motivation, autonomi, tillhörighet och 

kompetens (Lindwall et al., 2019). 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Genom reliabilitet och validitet bedöms studiens tillförlitlighet. Validitet används för att 

beskriva de iakttagelser som skett under studiens gång kopplade till de begrepp som använts 

för att det ska kunna gå att generalisera. Detta innebär att frågorna som används under 

intervjuerna uppfattades på samma sätt av samtliga respondenter vilket gör att validiteten höjs. 

När det kommer till reliabiliteten menas det att samma resultat som framkommit i denna studie 

ska visa sig stämma om studien görs igen i framtiden (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta kan 

vara komplicerat när det handlar om kvalitativa intervjuer då respondenternas upplevelser kan 

skilja sig mycket mellan dem. Genom att beskriva tillvägagångssättet noggrant kan studiens 

reliabilitet öka samtidigt som citat används i resultatdelen för att styrka tillförlitligheten 

(Hassmén & hassmén, 2008) 
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4.7 Etiskt förhållningssätt 

 

Det etiska förhållningssätt som krävs vid forskning handlar hur de blivande respondenterna 

behandlas och om den insamlade informationen från respondenterna. Ett informationskrav där 

deltagarna blir informerade om tillvägagångssättet av studien, studiens syfte och vad deltagarna 

har för rättigheter. Rättigheten att de närsomhelst under intervjun kan välja att avbryta utan att 

det får några konsekvenser. Här ingår också ett samtyckeskrav i form an blanketter som 

antingen skickas ut innan och skrivs på eller skrivs på på plats inför intervjun. 

Samtyckesblanketten beskriver studiens syfte och att deltagarna ger sitt samtycke att delta i 

studien samt att intervjun spelas in (Vetenskapsrådet, 2017). Utöver informationskravet och 

samtyckeskravet finns även ett konfidentialietskrav vilket syftar till att deltagarens identitet 

förblir skyddad i arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). Detta har skett genom att deltagarna endast 

beskrivs med en siffra och deras ålder vid citaten (ex. K1 – 17 år). Det sista kravet är 

nyttjandekravet där deltagarna blir informerade om vad som kommer att hända med all 

insamlad information, vilka som kommer ta del av den och att den kommer att raderas när 

arbetet är slutfört (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5. Resultat  

 

I denna del kommer resultaten att presenteras utifrån kategorier som är kopplade till tre delar 

från Organismic integration theory (OIT) vilka är: autonomi, kompetens och tillhörighet. Men 

även indikationer som tyder på om eleverna drivs av inre eller yttre motivation under 

idrottslektionerna och inom vilka delar av lektionerna som de blir mer framträdande. Detta 

kommer att ske genom att citat presenteras för att förstärka och fånga sammanhanget i svaren 

kring de frågor som ställdes. 

 

De respondenter som deltagit i studien är alla väldigt positivt inställda till ämnet idrott och 

hälsa. Det som blev extra tydligt var deras starka dragning till just tävlingsmomenten när de 

fick frågan vad de tyckte var det roligaste med idrottslektionerna. Om det var tydligt att det var 

ett tävlingsmoment där de blev indelade i lag så beskrev alla att deras motivation genast ökade. 

En respondent beskrev det så här: 

 

”Jag gillar när det är tävling. Då får man visa vilka som är bäst liksom. Man vill ju alltid 

vinna, det tror jag alla vill. Då tar man i lite extra” (K1 – 17 år). 
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5.1 Kompetens 

 

En viktig faktor som påverkar elevers motivation under idrottslektionerna är kompetens. Att en 

elev känner att det klarar av uppgiften den ställs inför är avgörande för om eleven kommer att 

känna sig motiverad eller inte. 

När det kommer till respondenternas övergripande känsla av kompetens kring 

idrottslektionernas innehåll, det vill säga att de kände sig bekväma inför de uppgifter de ställdes 

inför så var alla 5 respondenter eniga om att idrotten är något som de hanterar även om det 

fanns delar, som t.ex. dans där en känsla av att vara lite obekväm kunde infinna sig. 

 

”Ja, det mesta kändes som att jag klarade av rätt lätt, det skulle väl vara dans då som är 

lite utanför trygghetszonen” K4 -18 år 

 

Att elever känner att det klarar av ett moment de ställs inför är en viktig del till att öka 

kompetensen och på så vis bidra till en ökad motivation. En viktig del som är bidragande till 

detta är övning, att eleverna får chansen på att öva på ett moment eller sporter mer än en gång 

vilket gör att elevens kompetens ökar och så även motivationen. En respondent beskrev att 

under de idrottslektioner som de hade hinderbana var precis en sådan sak. Ett moment som 

respondenten inte var helt bekant med, men som han beskrev det var utformad så att man får 

springa många varv runt hinderbanan och hänga, klättra, krypa, hoppa, m.m. och hela tiden ta 

sig ann hindren igen för att försöka förbättra sig: 

 

”Jag tyckte det var väldigt kul så mitt deltagande där var ju väldigt högt. för det var en grej 

som man tyckte var rolig så ville man ju förbättra sig, så det blev ju mer positiv till det än vad 

andra saker var. Var man bra på en grej som man kanske inte var bra på förut så blev ju 

motivationen mycket högre, så man presterade ju mycket bättre på om man är med.”  

(K5 – 18 år) 

  

 

En annan starkt bidragande faktor till att alla respondenter svarade att de upplevde en känsla av 

kompetens som en motivationsfaktor är att de alla är aktiva inom föreningsidrotten och har varit 

det sedan väldigt ung ålder och att idrott och hälsa inom skolan innehåller till stor del 

tävlingsmoment och inslag som är direkt hämtade från föreningsidrotten. Tävling och 

bollsporter hör till vardagen för dessa respondenter vilket leder till att om idrottslektionerna till 

stor del består av någon form av tävling eller bollsport infinner sig känslan av kompetens i 
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större utsträckning hos pojkarna med denna typ av bakgrund. Ett tydligt exempel på detta var 

när frågan om vad dom tyckte var det bästa med idrottslektionerna var: 

 

”Typ lagsporter. Fotboll eller så länge det va bollsporter. När vi hade en hel vecka med 

olika bollsporter, typ spökboll och så, när det blir tävling” (K4 – 18 år) 

 

En annan respondent poängterade att, utöver tävlingsmomenten och bollsporter som källan till 

störst motivation, även cirkelträning och med det en ökad förståelse för hur olika muskler 

fungerade vid olika rörelser, vilket han i sin tur kunde koppla till sin egen sport och på så vis 

öka sin motivation:  

”…jag tyckte det var väldigt roligt. Se annat, testa annat. Se om man kan få någon insyn till 

sin egen idrott också och se om det kan göra att man blir bättre på sin egen idrott”  

(K3 – 18år) 

 

Även om idrottslektionerna generellt innehåller mycket bollsporter och tävling så finns det även 

tid för att få prova lite olika idrotter som kanske inte ingår i det ”vanliga” utbudet, beroende på 

vilken kunskap och bakgrund idrottsläraren har. Många gånger blir detta en första gång även 

för de elever som har en idrottsbakgrund och som idrottat under större delar av deras liv och 

kanske till och med ägnat sig åt fler idrotter än bara en. När respondenterna fick frågan vad de 

tyckte om att prova på nya moment under idrottslektionerna som de inte var bekanta med så 

kunde alla känna att deras motivation försämrades i samband med att kompetensen inte längre 

var närvarande för det specifika momentet. Tillskillnad mot hur motivationen ökade när det var 

bekanta med ett moment de ställdes inför. Samtliga beskrev det som att de blev passiva och 

tappade intresset på något vis, vissa mer än andra: 

 

”Jag blir mer loj. T.ex. när vi hade brottning i skolan så var det mer lojt efter som att jag 

inte kan. Det va armar och ben överallt liksom. Antingen så blir jag loj eller lite 

smågrinig när jag inte förstår. När det inte går som jag vill. Jag blir typ uppgiven. Jag 

förstår inte varför jag ska göra det här.” (K2 – 17 år) 

 

 

 

Samma sak gällde för samtliga respondenter när de först fick frågan om vad tävlingsmomenten 

gjorde med deras motivation. Där var svaren klara, att motivationen ökade och en bidragande 

faktor var också att just tävling är något som samtliga är vana vid. Deras känsla av kompetens 
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finns där, även om det skulle vara ett moment som de inte har mycket tidigare erfarenhet av så 

är det just själva tävlingen som blir motivationsfaktorn. När de däremot fick frågan hur deras 

motivation skulle påverkas om de t.ex. spelade fotboll men läraren inte räknade mål, eller en 

stafett där läraren inte tar tid. Alltså där tävlingsmomenten helt tas bort och det finns varken 

vinnare eller förlorare i momentet. Samtliga respondenter var tydliga med att det var just 

tävlingen som gjorde idrottslektionerna roliga och att det var en stor del till att de deltog och 

till att deras motivation höjdes. 

 

”Ja, helt klart. Det var just tävlingsmomenten som gjorde att man maxade, för om det 

fanns ett tävlingsmoment då gick man in för det och då ville man vinna. Om det inte 

räknades poäng när vi spelade typ fotboll så var jag inte alls lika motiverad. Kändes 

meningslöst.” (K4 – 18 år) 

  

       Att få tydliga instruktioner kring det moment som ska utföras på idrottslektionen var också det 

en starkt bidragande faktor till hur motivationen bland respondenterna påverkades. I de fallen 

där det var moment som de var bekanta med sedan tidigare så svarade samtliga att motivationen 

höjdes. Samma sak gällde vid nya moment, sporter eller lekar under lektionerna där de fick 

tydliga instruktioner hur de skulle genomföras eller vilka regler som skulle gälla. Att läraren 

också visade hur ett moment skulle gå till tillsammans med tydliga instruktioner gjorde även 

det att motivationen höjdes då de kände sig säkrare på hur momentet skulle gå till och kunde 

då fokusera mer på det fysiska utövandet.  

       I de fallen där det var otydliga instruktioner kring hur momenten skulle genomföras var alla 

respondenter eniga kring att deras motivation sjönk och att deltagandet minskade under 

lektionen. En av respondenterna beskrev det så här: 

 

”min lärare var så här flummig, och han sa en sak och kanske menade en annan typ, att han 

hade dubbelmoral med det han menade. Så ibland kanske man blev lite borta för vad 

instruktionerna var, och det var oftast utanför bollsporter och tävlingsmomenten. Men när det 

kom till tävlingsmomenten då blev det oftast en klarare bild för då visste man nästan själv hur 

man skulle. Men bättre kommunikation och klarare instruktioner, annars tycker jag att 

motivationen sjunker” (K5 – 18 år) 

 

Samma sak gällde för en utav de andra respondenterna som uttryckte sig så här om 

instruktioner som de kunde få under idrottslektionerna:  
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”Om jag inte vet vad jag ska göra så vill man ju inte förstöra allt genom att göra ett självmål 

t.ex. och jag blev mer passiv, men om man är säker på vad man ska göra så får man ett högre 

självförtroende, det klickar liksom, man fattar, och då blir man motiverad.” (K4 – 18 år) 

 

 

5.2 Tillhörighet 

 

Motivationen kring lagspel kunde däremot variera bland respondenterna oavsett vilken typ av 

sport det handlade om. Alla respondenter ansåg sig kunna samarbeta på ett bra vis med övriga 

klasskamrater och såg inte det som ett hinder vilket tyder på att samtliga kunde känna en känsla 

av tillhörighet – att eleverna känner tillhörighet betyder att de känner en tillit och har 

meningsfulla relationer till sina klasskamrater och lärare, vilket skapar motivation. Det som 

däremot framkom var en viss frustration över att ibland behöva vara i samma lag som andra 

elever utan tidigare erfarenhet av föreningsidrott och lagsporter, en respondent förklarade det 

så här:  

 

”Jo, men t.ex. dom som mest står i mitten av planen och är väldigt passiva, precis som 

jag blir när man provar en ny sport, och då kanske man i stundens hetta inte riktigt 

förstod dom och då kunde man bli lite frustrerad över att dom inte kämpade. Men i 

allmänhet tycker jag att vi gjorde det.” (K4 – 18 år) 

 

Förståelsen för att de andra eleverna i klassen som inte har någon tidigare erfarenhet från 

lagsporter skulle kunna tolkas som att relationerna mellan klassens elever är meningsfulla även 

under idrottslektionerna och att känslan av motivation finns där.  

   Den stora skillnaden kom när det blev ett tydligt tävlingsmoment inblandat och det t.ex. 

började räknas poäng, här påpekade samtliga att deras motivation försämrades då det var 

tvungen att anpassa sig efter de övriga eleverna utan tidigare erfarenhet från idrott och lagspel. 

 

”Om jag ska va ärlig så sänktes jag lite av det för att man va tvungen att anpassa sig 

efter dom också… …man vill vinna och om det blir ett tävlingsmoment i det hela, då 

sänks man lite för att man måste anpassa sig efter dom som är mindre bra och som inte 

är lika vana. Man påverkas av det också. Det ska jag inte ljuga om.” (K1 – 17 år) 
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Tävlingsinstinkten tog oftast över hos respondenterna när det var någon form av bollsport eller 

tävling inblandad under idrottslektionerna, men även om frustrationen ibland kunde ta över 

fanns där också en förståelse och en viss form av vilja att hjälpa de andra eleverna som kanske 

inte helt hade förstått en uppgift, inte hanterat en övning eller saknade erfarenhet av t.ex. en 

sport, vilket tyder på att känslan av tillhörighet har varit närvarande och att sammanhållningen 

i klassen har varit god vilket också skapar goda möjligheter för eleverna att känna sig 

motiverade. 

 

”…man fick ju pusha på dom lite då. Vissa tog det bättre än andra och försökte lite mer 

faktiskt.” (K2 – 17 år) 

 

 

Trots en viss frustration som respondenterna kände när det hamnade i samma lag som andra 

elever utan idrottsbakgrund eller tidigare erfarenhet av lagsporter så beskrev samtliga det som 

att deras delaktighet under idrottslektionen trots detta ökade oavsett om de hamnade i samma 

lag med elever utan tidigare erfarenhet av lagsport eller om de hamnade i samma lag som elever 

med tidigare erfarenhet av lagsport. Fokus låg på just själva tävlingen och det var där som 

drivkraften och motivationen hämtades ifrån. För vissa av respondenterna handlade allt om 

vinsten och att bevisa sig bättre än andra: 

 

”Om jag kan sporten så måste jag tävla och kämpa hårdast för att visa att jag kan det här. 

Om någon är bättre än mig så skulle det få mig att må sämre och då vill jag kämpa mer för 

att bevisa att jag är bättre än dig.” (K3 – 18 år) 

 

Medan det för en annan respondent handlade det om att försöka vinna, men också om att vara 

delaktig i ett lag där det, beroende på vilka han hade i sitt lag, kunde implementera olika taktiker 

för att höja nivån på spelet (K4 – 18 år).  

 

Här kom det också fram en annan synvinkel på det hela från en av respondenterna som ansåg 

att hans deltagande och motivation var densamma oavsett vilket lag han var i: 

 

”…oavsett om man hamnade i ett lag med många idrottare i så kände man sig delaktig för att 

man va på samma nivå som dom och man fick till ett bra spel och så. Men om man hamnade i 

en grupp som inte idrottar så kände man sig också delaktig för man hjälpte dom att få känna 
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sig viktig och tillhöra laget. Så att jag skulle nog säga att jag kände mig delaktig oavsett hur 

lagen var uppdelade.” (K1 – 17 år). 

 

När det kommer till att uppleva motivation genom tillhörighet så innefattar det även att eleverna 

får höra eller se något typ av tecken på att det dom gör är rätt. Ett tydligt sätt att för en lärare 

eller en elev att uppmärksamma att någon har gjort något bra är bland annat att ge personen 

beröm för det den har åstadkommit. Att få beröm kan vara en viktig del till att en person ska 

uppleva motivation genom tillhörighet, och på så vis känna motivation till att fortsätta försöka 

bemästra moment som till en början kanske kändes som svåra eller rent av inte gick att 

genomföra alls. När det kommer till respondenterna så svarade alla samma sak, att beröm är 

något som är stärkande och ger ökad motivation. 

 

”Jo, men jag blev glad. Det motiverar en såklart när man märker att man har gjort rätt. 

Sen beror det ju helt på vad man gör också, men jag blev alltid lite mer motiverad när 

läraren sa att jag gjorde nått bra, då vill man försöka igen och kanske göra det ännu 

bättre än första gången.” (K2 – 17 år). 

 

 

5.3 Autonomi 

 

Frågor gällande respondenternas syn på autonomi som en del i att ge ökad motivation ställdes 

kring hur vida eleverna hade valmöjligheter under olika moment på idrottslektionerna. Om de 

fick vara med och bestämma upplägget vid olika moment och även hur vida de fick chansen att 

styra över sitt eget deltagande. Respondenterna fick svara på hur de upplevde att de fick vara 

delaktiga när regler och upplägg skulle bestämmas inför ett moment eller en sport och om de 

tyckte det var bra eller dåligt.  

Att läraren hade en lektionsplanering klar inför lektionen ansåg respondenterna var viktigt för 

att det skulle bli ett flyt i lektionen, men att det också fanns utrymme för eleverna själva att 

anpassa momentet i form av regler för att det skulle bli roligare och mer motiverande samt ge 

ett ökat deltagande genom att förenkla vissa moment eller sporter. 

 

”Ja, men det skulle jag endå säga att vi fick göra ganska mycket. Ett exempel var när vi 

körde volleyboll så var ingen i klassen riktigt bra på volleyboll, då lät han oss ändra på 

reglerna och spela med en studs för att det skulle bli bättre spel. Så vi fick alltid vara med 

och bestämma litegrann och det va väldigt uppskattat att man fick vara med och 
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bestämma. Kul att få ha lite inflytande istället för att ha någon som bara säger åt oss gör 

si, eller gör så. Sen har ju han en grund i lektionen, hur han vill ha det och så men om det 

inte funkade så fick vi ändra.” (K2 – 17 år) 

 

Även här var samtliga respondenter eniga om deras deltagande ökade när det fanns utrymme 

för förändring, även om de alla förstod att det var lärarens lektionsplanering som fungerade som 

grund för lektionen. 

 

Valmöjligheter gällande respondenternas tekniska utveckling är också en viktig del i att uppleva 

autonomi som motivationsfaktor. Här valdes kasttekniker som utgångspunkt och då mer 

specifikt om läraren lade sig i mycket eller lite när de skulle träna på kast. Vid ett scenario där 

läraren ger eleverna lite utrymme att hitta sina egna tekniker och förfina dessa så minskar 

valmöjligheterna vilket gör att autonomi som motivationsfaktor uteblir. Här var det skillnad 

beroende på vad det var för typ av kast som skulle göras och vilken tidigare erfarenhet 

respondenterna hade. Samtliga ansåg att det ofta var en tydlig progression när det fick öva på 

kast samt att de till stor del fick hitta sina egna tekniker. Däremot fanns det vissa fall där läraren 

var väldigt strikt med hur utförandet av kastet skulle ske och autonomin hos respondenterna 

uteblev. 

 

” …ta liksom handboll typ då var han ganska strikt för då var det, om vi skulle kasta över 

huvudet typ då skulle du gärna ha handen utanför 90 grader och bara kasta så här typ 

(visar), så vi fick ganska strikta instruktioner.” (K5 – 18 år) 

 

”…han brukade ge oss hyffsat grundläggande instruktioner för hur en övning skulle gå 

till men sen va han inte där och petade så mycket med vinklar eller exakt hur man skulle 

hålla armbågen när man skjuter och så… … Jag tycker det är bra så att han t.ex. låter 

oss kasta som vi vill. Mitt sätt att kasta kanske inte funkar för någon annan.” (K2 – 17 

år) 
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6. DISKUSSION  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien är att se vad tävlingsmomenten under idrottslektionerna gör med elevernas 

motivation, i detta fall är det enbart föreningsaktiva pojkar som berörs och vad deras syn kring 

detta är. Det som blev tydligt i och med denna studie är att samtliga respondenter upplevde att 

deras motivation ökade inom samtliga delar inom Organismic integration theory som valts att 

användas i denna studie – autonomi, kompetens och tillhörighet – vilka, enligt Lindwall et al., 

(2019), är avgörande för att inre motivation ska infinna sig för elever under de aktiviteter de 

ställs inför under idrottslektionerna. Extra tydligt blev detta då idrottslektionen innefattade 

någon typ av bollsport vilket samtliga elever i denna studie ägnade sig åt på fritiden inom 

olika föreningar inom olika sporter. Detta går i enlighet med vad elever behöver uppleva för 

att det ska känna sig kompetenta. Kompetens som motivationskälla uppstår då eleven är trygg 

i ett moment och på så vis får de känna sig duktiga men också känna sig kapabel till att utföra 

momentet (Jonsson, 2019).  Denna aktiva livsstil gjorde att samtliga var väldigt positivt 

inställda till idrottslektionerna överlag, även om det fanns enstaka moment, exempelvis dans, 

där det kunde infinna sig en viss känsla av att känna sig obekväm då detta inte är något som 

det gör vanligtvis, förutom under de perioder som detta är planerat under idrottslektionerna. 

Denna positiva inställning till rörelse menar Håkan Larsson (2012) kan kopplas till ett 

sociokulturellt perspektiv där elever som är aktiva inom föreningsidrotten på fritiden kan antas 

tycka att det är kul med idrott och rörelse vilket gör att deras aktiva livsstil och upplevelsen 

av rörelseglädje även kommer att påverka deras motivation till att delta och uppskatta 

idrottslektionerna. 

Det blev också tydligt att instruktioner kring utförandet av olika moment eller sporter var 

avgörande för elevernas motivation till deltagande. Trots att samtliga deltagare i denna studie 

är mycket aktiva på fritiden och har stor vana av fysisk aktivitet betyder inte det att alla moment 

de ställs inför kommer att vara bekanta. Som lärare kan det finnas ett behov av att hitta på egna, 

nya moment för att utmana eleverna men också för att hitta moment som passar alla. Här uppgav 

samtliga att deras känsla av kompetens minskade vilkets resulterade i att även deras motivation 

minskade. Kombinationen av bristande instruktioner och implementerandet av nya moment är 

kritisk för hur elevers deltagande under idrottslektionen kommer att vara oavsett tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet vilket ligger i enlighet med Pearson & Forrest (2006), Teaching 

games for understanding (TGfU), där de istället för teknikträning som är helt tagna ur sin 
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kontext fokuserar på att förenkla momentet så pass att det blir begripligt för eleverna. Istället 

för att bryta ner ett moment eller en sport i olika tekniska övningar som kan bli svårbegripliga 

så såg Pearson & Forrest (2006) att en förenkling av grundmomentet (regler, spelplan, spelare, 

etc.) visade sig fungera bättre för elevernas motivation och rörelseglädje. Detta kan också 

kopplas till elevers känsla av autonomi som motivationshöjare, då i form av att eleverna själva 

får vara med och bestämma samt anpassa reglerna vid olika moment som en form av förenkling 

av spelet. Under intervjuer med de deltagande respondenter så framkom det att autonomi och 

självbestämmande i form av förenklande av moment och spel gjorde att de kunde öka 

motivationen. Detta gällde även vid beprövade moment och sporter som respondenterna var 

vana vid då de ansåg att spelet anpassades mer efter gruppen och att det då gjorde att samarbetet 

kunde förbättras vilket gjorde att även kvalitén i momentet förbättrades. Att elever känner att 

de klarar av att samarbeta med varandra under idrottslektionernas olika moment kan kopplas 

till tillhörighet, inom Organismic integration theory, som en källa till att öka elevernas 

motivation (Lindwall et al., 2019).  

 

När det kommer till själva tävlingsmomentet så uppgav samtliga att tävling är något som höjer 

deras motivation extra mycket. De kom fram att det inte enbart var kul att tävla och räkna poäng 

utan också känslan att få visa att man är bättre än sina motspelare var en stark drivkraft i detta. 

En faktor i detta skulle kunna bero på dessa elevers deltagande inom föreningsidrotten där 

tävling och att vara bättre än sina motspelare, vilket i princip är grunden inom föreningsidrotten 

och speglar av sig även på idrottslektionerna i skolan. 

 

”Jag gillar när det är tävling. Då får man visa vilka som är bäst liksom. Man vill ju alltid 

vinna, det tror jag alla vill. Då tar man i lite extra” (K1 – 17 år). 

 

 Detta styrks av Londos (2018), som menar att idrottslektionerna till stor del efterliknar 

föreningsidrotten i form av bollsporter och tävlingsmoment där pojkar är överrepresenterade 

vilket gör att deras motivation prioriteras framför de icke-föreningsaktiva eleverna. Här 

kommer ett stort ansvar vila på idrottslärarens kunskaper om att skapa en miljö där ingen 

grupp hamnar i skymundan. Då de föreningsaktiva eleverna ändå uppger att de upplever att 

deras motivation ökar i och med tävlingsmoment bör det skapas en annan typ av miljö där 

prestation inte står i fokus. Då detta inte står i relation till idrott och hälsas syfte samt att den 

andra gruppen av elever som inte drivs av tävlingsmomentet på samma vis också behöver 

motiveras ut efter deras villkor. De faktum att de övriga, icke-föreningsaktiva eleverna uppger 

att deras motivation till följd av att föreningsidrottslika moment tillåts ta så pass stor plats som 
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den idag gör framkommer i avhandlingen ”det är live liksom” av Wiker (2017) gör att denna 

skillnad blir tydlig. Samtidigt som denna splittring av föreningsaktiva och icke-

föreningsaktiva kring tävlingsmomentet är tydlig så handlar det i denna fråga inte enbart om 

att ta bort tävlingsmomentet för att lösa problemet. Precis som tanken med TGfU (Pearson & 

Forrest, 2006) har Play4Life (Ling et al., 2016) också använt sig av förenklade varianter av 

lagsporter för att få elevernas spelförståelse att öka. Både TGfU och P4L är metoder som är 

framtagna för yngre elever, men dessa kan, i min mening, anpassas av ansvarig idrottslärare 

så det passar äldre elever och hitta variationer där båda sidor av föreningsaktiva och icke-

föreningsaktiva elever kan drivas av inre motivation i olika moment. Genom att stimulera 

elevernas grundläggande psykologiska behov i form av autonomi, tillhörighet och kompetens 

(Lindwall et al., 2019) bör detta vara genomförbart genom att en god miljö där inte allt handlar 

om att vinna men som ändå kan innehålla tävlingsmoment samt bygga goda relationer mellan 

lärare och elever samt eleverna emellan. Samtliga elever uppgav att i de fall där de var 

indelade i lag föredrog att vara i samma lag som de andra aktiva eleverna men att i de fall där 

detta inte var möjligt ändå kunde känna sig motiverade kring aktiviteten, förutsatt att den var 

begriplig och att de kände sig trygga med aktiviteten. Det framkom i och med dessa frågor om 

samarbete att det inte spelade någon roll i vilket lag de hamnade i så länge det fanns ett tydligt 

tävlingsmoment i det hela för att känna sig motiverad till att delta. För samtliga elever fanns 

det en förståelse för de icke-aktiva elevernas erfarenhet och kompetens i momentet men också 

tillhörigheten spelade in i detta då de ansåg sig ha goda relationer med sina klasskamrater. I 

dessa fall där eleverna känner en tillhörighet och en trygghet till sina klasskamrater skulle man 

kunna anta att varianter av TGfU och P4L som är anpassade ut efter vilka elever man har att 

göra med ändå är möjligt. 

Ytterligare en del i Organismic integrtion theory som skapar en känsla av tillhörighet som 

motivationskälla är när elever får beröm, antingen för att pusha elever att kämpa lite extra 

eller som en bekräftelse på att en elev har gjort någonting bra (Lindwall et al., 2019). Bland 

eleverna som var med i studien svarade samtliga att få beröm ökar motivationen och viljan att 

fortsätta försöka utveckla sina tekniker. Detta betyder inte att allt beröm ökar elevernas 

motivation, det handlar också om vem som ger eleven beröm och vilken typ av relation eleven 

har till den personen. I de fall där en god relation mellan exempelvis lärare och elev blir beröm 

från läraren något som gör att eleven blir motiverad. Om det däremot inte finns en god relation 

mellan lärare och elev av någon orsak, ett exempel skulle kunna vara om det är en vikarie, så 

upplevde vissa elever att lärarens beröm inte kändes som att det betydde någonting, vilket 

ligger i enlighet med Jonsson (2019) förklaring kring tillhörighet som motivationskälla. Det 

blir med andra ord viktigt för elever att en god miljö med goda sociala relationer existerar de 
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känner tillhörighet, dels för att samarbetet mellan dem blir mer positivt dels för att den beröm 

de får också gör att deras motivation stärks av detta. 

 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer känns fortfarande relevant för denna 

studie då fokus låg i att få höra hur respondenternas tankar kring motivation samt hur deras syn 

på tävlingsmomenten var, vilket hade kunnat varit svårare att uppnå vid en enkätundersökning. 

Det som däremot saknades i denna studie är ett bredare urval av respondenter. Avhopp som 

skede i sista minuten samt att det helt enkelt var svårt att hitta deltagare som ville vara med i 

studien. På grund av dessa omständigheter fick studiens syfte omarbetas under tiden då det var 

svårt att få tag i respondenter som var icke-aktiva inom föreningsidrotten och som också var av 

motsatt kön för att kunna ställa dessa parametrar mot varandra. Nu blev det istället bara 

föreningsaktiva pojkar som ingick i denna studie, dock anser jag att det kan finnas ett värde i 

att titta på dessa separat för att få en djupare förståelse för hur synen kring tävlingsmoment och 

motivation skiljer sig mellan könen.  

Vidare hade det varit intressant för resultatet om det varit icke-föreningsaktiva pojkar med i 

studien då de aktiva respondenternas svar ofta blev väldigt liknande varandra. Detta kan dock 

anses göra att validiteten och reliabiliteten stärks, samt det faktum att metodanalysen har ett 

deduktivt angreppssätt med en relativt smal frågeställning gjorde att resultatet blev starkt 

(Bryman, 2018). 
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Intervjufrågorna hade kunnat utarbetats bättre samt följdfrågorna. Vid många tillfällen 

upplevdes det som att det var svårt att hitta följdfrågor som var relevanta för frågeställningen 

vilket gjorde att intervjuerna fick en mer strukturerad karaktär (Bryman 2018). Samtliga 

intervjuer tog plats i avskilda miljöer vilket minskade de störande momenten under intervjuerna 

och respondenterna upplevdes trygga vilket gjorde att samtliga respondenter gav tydliga och i 

många fall långa svar av stor relevans (Bryman, 2018). 

 

 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Att vidare studera elevers motivation kring tävlingsmoment i skolan, men då även ha med icke-

föreningsaktiva pojkar för att få höra hur de ställer sig gentemot de föreningsaktiva pojkarna, 

samt att ur ett genusperspektiv hade det också varit intressant att göra en liknande studie men 

då använda sig av bara tjejer 
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8. BILAGOR  
 

8.1 Bilaga 1 Informationsbrev 
 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Daniel och studerar på lärarprogrammet på Karlstad Universitet med inriktning idrott 

och hälsa. För närvarande skriver jag min c-uppsats där jag valt att titta närmare på elevers 

motivation när det kommer till tävlingsmoment under idrottslektionerna och därför skulle jag 

behöva din hjälp med att svara på några frågor om hur du upplevde just detta under tiden i 

grundskolan. 

Intervjun tar mellan 30 till 40 minuter och kommer enbart beröra frågor om det bestämda ämnet. 

Utifrån etiska aspekter är det frivilligt att delta och du kan när som helst under intervjun välja att 

avbryta ditt deltagande. Deltagandet är konfidentiellt då inga namn kommer att presenteras i 

arbetet utan enbart ålder och kön. Den information som du delar med dig av under intervjun 

kommer enbart jag och min handledare att ta del av. Arbetet kommer sedan att publiceras som ett 

examensarbete. Efter att arbetet är färdigställt och godkänt kommer intervjuerna att förstöras. 

Jag är tacksam för ditt deltagande och för att just du gör det möjligt för mig att genomföra detta 

arbete. 

Har du några frågor så maila mig gärna. 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Johansson  

xx xx 
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8.2 Bilaga 2 Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: ”Elevers syn på tävling i ämnet idrott och hälsa” 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstad 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

 

…………………………………………  

Underskrift elev 

 

…………………………………………                    ………………………………………………………………  

Namnförtydligande                                  Ort och datum  

Har du några frågor så maila gärna mig. 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Johansson 

E-mail: xx xx  
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8.3 Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Idrottar du på fritiden? 

 

3. Vad tycker du om idrott och hälsa? 

 

4. Hur är din inställning till tävlingsmomenten under idrottslektionerna? 

 

5. Hur upplever du det att vara i samma lag som någon som är bra på idrott?  

 

6. Är det givande när du känner att du kan hantera en idrott eller ett moment?  

 

7. Kände du dig delaktig under de lektioner som innehöll tävling?  

 

8. Hur upplever du att ni samarbetar på lektionerna? 

 

9. Hur upplever du instruktionerna du får av din lärare? 

 

10. Om du får tydliga instruktioner av din lärare, hur påverkar det ditt deltagande under 

lektionen?  

 

11. Får ni elever vara med och bestämma hur lektionerna ska se ut? (regler, grenar osv.) 

   

12. Lägger sig läraren i mycket? Säger åt er exakt hur ni ska gör osv. eller får ni ibland 

prova er fram själva?  

 

13. Hur känns det när du får beröm av läraren eller andra elever när du gjort något bra?  

 


