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Sammanfattning

Var fjärde vuxen och hela 80% av världens tonåringar är inte tillräckligt fysiskt aktiva och fysisk

inaktivitet  anges  som en av de ledande riskfaktorerna  för  dödsfall  världen över.  Dessutom kan

fysisk inaktivitet ha negativ inverkan även på psykiskt välmående. Ämnet idrott och hälsa har som

ett  av sina syften att  främja och skapa motivation för att  utöva fysiska aktiviteter  för eleverna.

Motivation har många former men en inre motivation ska eftersträvas i pedagogiskt syfte då inre

motivation uppstår när individen finner ämnet och uppgifterna intressanta och arbetet upplevs som

roligt och tillfredsställande. Målorienteringsteorin vilken delar in prestationsmotivationer har under

åren utvecklats och för denna studie användes 3 x 2 målorienteringsmodellen som grund. Denna

delar först in prestationsmotivationer i tre kategorier; uppgiftsorienterad, själv-orienterad och andra-

orienterad,  följt  av  en  tudelad  inställning  för  varje  kategori;  konfronterande  eller  undvikande

inställning. Forskningen anser att den konfronterande inställningen ger mest positivt utfall samt så

även huvudkategorierna där uppgiftsorienterad är mest positiv och andra-orienterad är minst positiv

avseende såväl för motivation som för kompetens och glädje. Syftet med denna undersökning var

således  att  undersöka  sambanden  mellan  elevers  prestationsmotivation  enligt  3  x  2

målorienteringsmodellen och upplevd glädje, upplevd kompetens samt betyg. Studien genomfördes

med en kvantitativ metod genom enkätundersökning av 48 elever i årskurs 9. Resultaten ger en bild

av att  eleverna har tendensen att  vara uppgiftsorienterade med konfronterande inställning vilket

också hade starkast samband med den upplevda glädjen i ämnet idrott och hälsa. Svagast samband

till  upplevd  glädje  var  med  själv-orienterad  undvikande  inställning.  För  samband  mellan

prestationsmotivationerna och upplevd kompetens samt betyg var det stora skillnader mellan flickor

och pojkar. Flickor verkade gynnas mest av en själv-orienterad undvikande inställning och minst av

en  andra-orienterad  konfronterande  inställning  för  både  upplevd  kompetens  som  för  betyg.

Pojkarnas upplevda kompetens verkade däremot gynnas mer av en uppgiftsorienterad undvikande

inställning  och  minst  av  både  konfronterande  och  undvikande  inställning  av  själv-orientering.

Pojkarnas betyg verkade gynnas av raka motsatsen till flickors, alltså ett positivt utfall för en andra-

orienterad konfronterande inställning och negativt av en själv-orienterad undvikande inställning.

Som slutsats bör en lärare i idrott och hälsa för att uppfylla syftet att skapa glädje till fysisk aktivitet

sträva efter att utveckla en uppgiftsorienterad konfronterande inställning hos eleverna.

Nyckelord: idrott och hälsa, motivation, måloreintering, prestationsmotivation



Abstract

Every fourth adult and as much as 80% of the world's  teenagers are not sufficiently physically

active and physical inactivity is listed as one of the leading risk factors for deaths worldwide. In

addition, physical inactivity can also adversely affect mental well-being. The subject of physical

and health education has as one of its aims to promote and create motivation for practise physical

activities for the students. Motivation has many forms, but an internal motivation should be sought

for pedagogical purpose as internal motivation arises when the individual finds the subject and tasks

interesting and the work is perceived as fun and satisfying. The goal achievement theory which

divides performance motivations has been developed over the years and for this study, the 3 x 2

achievemnt goal model was used as the basis. It first divides performance motivations into three

categories; task-, self- and other-based achievemnt goals, followed by a valence for each category;

approach  or  avoid.  The  research  considers  that  the  approach  attitude  gives  the  most  positive

outcome, as well as the main categories where task-based goals is most positive and other-based

goals is least positive for motivation as well as competence and joy. The purpose of this study was

thus to investigate the relationships between student achievement goal motivation according to the 3

x 2 achievemnt goal model and perceived joy, perceived competence as well as grades. The study

was conducted using a quantitative method through a survey of 48 pupils in the 9:th grade. The

results  give an indication that  the students have a tendency to have task-based approach goals,

which also had the greatest connection with the perceived joy in the subject of physical and health

education.  The least  connection to  perceived joy was with self-based avoidance  goals.  For  the

connection between the performance motivations and perceived competence and grades, there were

big differences between girls and boys. Girls seemed to benefit most from an self-based avoidance

goals  and at  least  from a other-based approach attitude for both perceived competence and for

grades. The boys' perceived competence, on the other hand, seemed to benefit more from task-based

avoidance and at  least  from both approach  and avoidant  of  self-based  goals.  The boys'  grades

seemed to be favored by the opposite of girls, thus a positive outcome for a other-based approach

goals and a negative one for an self-based avoidant goals. In conclusion, for a teacher in the subject

of physical and health education to fulfill  the purpose of creating joy towards physical activity,

should strive to develop a task-based approach attitude among the students.

Keywords: achievement goals, achievement motivation, motivation, physical and health education
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1. Inledning

Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) uppger att mer än 80% av världens tonåringar (11-17 år)

inte var tillräckligt fysiskt aktiva år 2010 vilket även gäller nästan var fjärde vuxen. WHO (2018)

uppger också att kvinnor är mindre fysiskt aktiva än män och att även flickor är mindre aktiva än

pojkar i åldrarna 11-17 år. Fysisk inaktivitet anges som en av de ledande riskfaktorerna för dödsfall

världen över samt en orsak till  icke-smittsamma sjukdomar som bukfetma, typ 2 diabetes samt

hjärt- och kärlsjukdomar (Engström, 2019. WHO, 2018). Att vara fysiskt aktiv däremot tillskrivs

flera  fördelar  för  hälsan  såväl  fysiskt  som  psykiskt  bland  annat  genom  minskade  blodfetter,

blodtryck  och  reglerar  blodsockret  samt  ger  ökad  blodcirkulation  som i  sin  tur  minskar  stress

(Engström, 2019).

En del av syftet med ämnet idrott och hälsa för både grundskolan och gymnasiet är att utveckla

elevernas färdigheter och kunskaper samt motivera dem att vara fysiskt aktiva (Skolverket, 2019).

Med andra ord ska en lärare i  ämnet idrott  och hälsa sträva efter att  uppfylla dessa syften och

behöver därför hjälpa eleverna att  bli motiverade till  att  utföra fysiska aktiviteter.  Det är därför

intressant att bland annat ta reda på samband mellan elevernas prestationsmotivation och upplevda

glädje i idrott och hälsa. I ämnet idrott och hälsa ska läraren se till att eleverna får prova en bred

variation  av  aktiviteter  (Skolverket,  2019)  vilket  innebär  att  eleverna  med  största  sannolikhet

kommer möta motgångar av olika grader när de testar nya saker. Skaalvik och Skaalvik (2016)

beskriver skillnader i hur elever har olika fokus samt inställningar till motgångar beroende på vilken

typ av prestationsmotivation de tenderar att ha.

Elliot,  Murayama  och  Pekrun  (2011)  delar  in  målorientering  i  tre  huvudkategorier;  1)

uppgiftsorienterad,  2)  själv-orienterad och 3) andra-orienterad för vilka man även kan skilja  på

konfronterande  samt  undvikande  inställning.  Dessa  sex  olika  kombinationer  av

prestationsmotivation har olika utfall och påverkan på engagemang och upplevelsen av kompetens

(Elliot  et  al.,  2011).  Syftet  med  denna  undersökning  är  att  söka  samband  mellan  dessa

kombinationer av målorienteringar och glädje att delta på lektioner i idrott och hälsa, kompetens

(upplever sig vara duktig i idrott och hälsa) och betyg.

Jag har inte funnit någon tidigare undersökning som har gjorts för att söka samband mellan elevers

målorientering enligt  3 x 2 målorienteringsmodellen och betyg samt upplevda glädje specifikt i

ämnet idrott och hälsa. Elliot, Murayama och Pekrun (2011) menar dock att den mycket väl kan

appliceras på olika skolämnen. Denna undersökning är tänkt att  ge en indikation på sambandet

mellan dessa.
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Motivation och målorienteringsteorin

Motivation beskrivs i  Nationalencyklopedin (u.å.)  som en psykologisk term för de faktorer  hos

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Hassmén och Hassmén (2010)

menar att människan behöver motivation för att över huvud taget utföra någon form av aktivitet.

Skaalvik och Skaalvik (2016) tar bland annat upp inre och yttre motivation där yttre motivation

kopplat  till  skolan kan betyda att  eleven strävar efter en belöning i  form av ett  bra betyg eller

försöker undvika ett sämre betyg. Den inre motivationen menar Skaalvik och Skallvik (2016) är i

pedagogiskt  syfte  det  som  ska  eftersträvas  att  skapas  hos  eleverna  då  de  menar  att  den  inre

motivationen är den starkaste drivkraften för att göra skolarbete. Inre motivation uppstår när eleven

finner ämnet och uppgifterna intressanta och arbetet upplevs roligt och tillfredsställande.

Målorienteringsteorin (eng.  Achievement Goal  Theory)  samt  begreppen uppgiftsorienterad (eng.

task involvement) och ego-orienterad (eng. ego involvement) tillskrivs till stor del Nicholls (1984)

vars teorier uppkom ur 70- och 80-talets forskning om motivation där såväl forskarsamarbeten som

egen  forskning  utmynnade  i  Nicholls  (1984)  målorienteringsteorin.  Nicholls  (1984)  hade  som

utgångspunkt i sin målorienteringsteori att elever antingen var uppgiftsorienterade med ett positiv

utfall eller ego-orienterade med ett negativt utfall. Skaalvik och Skaalvik (2016) beskriver att den

uppgiftsorienterade eleven fokuserar på uppgiften och ser ansträngningen som något positivt och

även nödvändigt för att utveckla sin kompetens. Vidare menar Skaalvik och Skaalvik (2016) att

göra fel uppfattas som en del av den naturliga lärprocessen av den som är uppgiftsorienterad vilken

heller inte ger upp lätt utan visar tålamod vid motgångar. En ego-orienterad elev beskriver Skaalvik

och Skaalvik (2016) fokuserar  på sig själv inte minst  jämfört  med andra och vill  visa upp sin

kompetens förutsatt att det finns en känsla av säkerhet att  klara av uppgiften då bara tanken på

misslyckande känns skrämmande för den ego-orienterade eleven vilken ofta ger upp vid svårigheter.

2.2 Utveckling av målorienteringsteorin

Målorienteringsteorin reviderades under åren och Elliot (1999) presenterade senare en 2 x 2 modell

av målorienteringsteorin där både uppgiftsorientering och ego-orientering kunde få positivt eller

negativt utfall beroende på individens konfronterande (eng. approach) eller undvikande (eng. avoid)

inställning. Exempelvis lägger en elev med uppgiftsorienterad konfronterande inställning sitt fokus

på att prestera bra medan en elev med uppgiftsorienterad undvikande inställning lägger sitt fokus på

att inte prestera dåligt. En elev med ego-orienterad konfronterande inställning lägger sitt fokus på

att prestera bättre än andra eller hen själv brukar medan en elev med ego-orienterad undvikande
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inställning lägger sitt fokus på att inte prestera sämre än andra eller sämre än hen själv brukar göra.

Målorienteringsteorin  utvecklades  vidare  av  Elliot,  Murayama  och  Pekrun  (2011)  genom  att

förutom huvudgruppen uppgift (eng. task) bryta isär ego (eng. ego) till själv (eng. self) och andra

(eng. other) vilket skapade deras 3 x 2 målorienteringsmodell (3 x 2 Achievement Goal Model)

vilken illustreras i Figur 1. Som förtydligande delades alltså den tidigare kategorin ego-orienterad

upp i  själv-orienterad och andra-orienterad där en själv-orienterad elev gör jämförelser med sig

själv och inte längre med andra och en andra-orienterad elev gör jämförelser med andra.

För att koppla till tidigare exempel lägger en elev med själv-orienterad konfronterande inställning

sitt  fokus  på  att  prestera  bättre  än  sig  själv  medan  en  elev  med  själv-orienterad  undvikande

inställning lägger sitt fokus på att inte prestera sämre än vad hen själv brukar göra. Som exempel för

andra-orienterad lägger en elev med andra-orienterad konfronterande inställning sitt fokus på att

prestera bättre  än andra medan en elev med andra-orienterad undvikande inställning lägger  sitt

fokus på att inte prestera sämre än andra.

Uppgift Själv Andra

Positiv
(konfronterande inställning

mot att lyckas)

Uppgiftsorienterad
konfronterande

Själv-orienterad
konfronterande

Andra-orienterad
konfronterande

Negativ
(undvikande inställning

mot att misslyckas)

Uppgiftsorienterad
undvikande

Själv-orienterad
undvikande

Andra-orienterad
undvikande

Figur 1. 3 x 2 målorienteringsmodellen.

Elliot et al. (2011) utförde sin undersökning på psykologistudenter för att validera sin teoretiska

modell, alltså 3 x 2 målorienteringsmodellen. Mascret, Elliot och Cury (2014) avsåg att undersöka

om 3 x 2 målorienteringsmodellen även var applicerbar inom organiserad idrott. Därför anpassade

Mascret et al. (2014) frågorna och testade om modellen även var applicerbar på idrottsutövande

studenter med sitt  3 x 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport vilket de menar att resultaten

från deras studie visat. I  frågor från 3 x 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport användes

begreppet ”effektiv” som avser exempelvis hur aktiv utövaren är under sin träningstid bland annat

genom att inte vila mer än nödvändigt mellan övningar.
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2.3 Kompetens och 3 x 2 målorienteringsmodellen

Elliot et al. (2011) menar att för uppgiftsorienterade mål definieras kompetens som att göra något

bra  eller  dåligt  gentemot  vad  själva  uppgiften  kräver.  Vidare  menar  Elliot  et  al.  (2011)  att

kompetens  gentemot  uppgiftsorienterade  mål  är  enkla  att  föreställa  sig  då det  enbart  krävs  att

värdera hur väl man utfört uppgiften utifrån tänkbart resultat.  Då den uppgiftsorienterade under

utförandet  kontinuerligt  har  möjligheten  att  utvärdera  sin  kompetens  förblir  individen

uppgiftsorienterad och kan därför ha lättare att vara engagerad i uppgiften (Elliot et al., 2011).

För  själv-orienterade  mål  menar  Elliot  et  al.  (2011)  att  kompetens  definieras  av  individen  i

förhållande till  hur denna har presterat  tidigare eller potentiellt  kan prestera i  framtiden. Vidare

påstår Elliot et al. (2011) att definition av kompetens för en själv-orienterad är mer komplex då det

kräver att individen kan föreställa sig som minst två tänkbara resultat samtidigt där ett resultat är

abstrakt. Det kan vara svårt att upprätthålla engagemanget inte minst då en själv-orienterad jämför

sig med vad individen anser optimalt utförande av egen prestation kan detta leda till självkritik och

prestationsproblem kopplade därtill (Elliot et al., 2011).

Kompetens för andra-orienterade mål definieras genom jämförelse med andra och kan därför vara

mer  eller  mindre  komplex  (Elliot  et  al.,  2011).  Som mest  konkret  är  jämförelsen  med andra i

tävlingsmoment en-mot-en (Elliot et al., 2011) som exempelvis i löpning. Elliot et al. (2011) menar

dock att trots att jämförelsen en-mot-en är den mest konkreta finns det inte en given prestation för

att uppnå resultatet att vinna över den man jämför sig med. Mer vanligt förekommande menar Elliot

et al. (2011) är att jämförelsen med andra består av samlad normativ information vilket kräver en

mer abstrakt utvärdering. Att jämföra sig med andra genom normativ information innebär att man

jämför sig med gruppens normala nivå. Denna kompetensåterkoppling sker då inte kontinuerligt

utan  är  fördröjd  vilket  troligtvis  påverkar  individens  engagemang  gentemot  uppgiften  då

engagemanget inte kan anpassas under själva utförandet (Elliot et al., 2011).

Kompetens genom konfronterande eller undvikande menar Elliot et al. (2011) kan definieras och

värderas  som  positiva  (framgång)  respektive  negativa  (misslyckande).  En  konfronterande

inställning innebär att individen strävar att nå eller bibehålla en positiv möjlighet vilket framkallar

känslor som hopp, iver och spänning och främjar engagemang (Elliot et al., 2011). Den undvikande

inställningen kan vara optimal för uppgifter som avser att söka fel men tenderar i andra fall att

medföra känslor av ångest, hot och vaksamhet genom att individen försöker undvika misslyckanden

och är då inte något som stärker engagemang (Elliot et al., 2011).
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3. Syfte, frågeställningar och hypoteser

Studiens  syfte  är  att  undersöka  om  det  finns  något  samband  mellan  olika  dimensioner  av

prestationsmotivation  enligt  3  x  2  målorienteringsmodellen  och  elevernas  betyg,  upplevda

kompetens samt upplevda glädje i ämnet idrott och hälsa. Ämnet idrott och hälsa har flera syften,

bland annat att eleverna ska utveckla kunskaper vilket mynnar ut i betyg samt uppleva en glädje till

att  vara  fysiskt  aktiva  (Skolverket,  2019).  För  studien  är  det  således  intressant  att  undersöka

samband mellan 3 x 2 målorienteringsmodellen gentemot betyg, upplevd kompetens samt upplevd

glädje. Skolverket (2010) uppger i sin rapport att idrott och hälsa är det enda skolämnet som flickor

har sämre betyg än pojkar vilket för denna studie väcker frågor om skillnader mellan pojkar och

flickor ställt mot 3 x 2 målorienteringsmodellen.

Går  det  att  finna  något  samband  mellan  olika  prestationsmotivationer  enligt  3  x  2

målorienteringsmodellen och elevernas upplevda glädje i ämnet idrott och hälsa och finns det i

detta avseende några skillnader mellan flickor och pojkar?

Det  kan  antas  att  korrelationen  är  starkare  för  samtliga  konfronterande  inställningar  då  den

konfronterande  inställningen  innebär  att  individen  strävar  efter  att  nå  eller  bibehålla  en  positiv

möjlighet  vilket  i  sin tur kan bidra till  positiva känslor som hopp, lust  iver och spänning. Den

starkaste  korrelationen  till  upplevd  glädje  bör  vara  med  uppgiftsorienterad  konfronterande

inställning då denna målorientering kan bidra till ökat engagemang samt de ovan nämnda positiva

känslorna. Här förväntas inga större skillnader mellan flickor och pojkar.

Finns  det  något  samband  mellan  olika  prestationsmotivationer  enligt  3  x  2

målorienteringsmodellen och elevernas upplevda kompetens i ämnet idrott och hälsa och finns det i

detta avseende några skillnader mellan flickor och pojkar?

Att uppleva att man är kompetent är för en uppgiftsorienterad och själv-orienterad mer beroende på

individens egen insats när en andra-orienterad kompetens är beroende av att exempelvis prestera

bättre än andra. Grundat i detta kan antagandet vara att just korrelation mellan andra-orienterad och

kompetens kan vara svagare än för både uppgiftsorienterad och själv-orienterad. Antagas kan att

flickor uppvisar  starkare  samband för  själv-orienterad  målorientering  än  pojkar  samt  att  pojkar

istället har starkare samband för andra-orienterad målorientering.

Finns  det  något  samband  mellan  olika  prestationsmotivationer  enligt  3  x  2

målorienteringsmodellen  och  elevernas  betyg  och  finns  det  i  detta  avseende  några  skillnader

mellan flickor och pojkar?

Hypotetiskt  borde  samtliga  konfronterande  inställningar  ha  en  starkare  korrelation  än  med
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undvikande inställningar gentemot betyg. Uppgiftsorienterad konfronterande inställning kan antas

ha starkaste korrelationen med betyg i jämförelse med samtliga prestationsmotivationer enligt 3 x 2

målorienteringsmodellen  då  denna  målorientering  ger  en  enklare  möjlighet  att  kontinuerligt

utvärdera den egna kompetensen och tenderar att ha lättare att upprätthålla motivationen. För både

flickor och pojkar borde uppgiftsorienterad konfronterade inställning uppvisa starkast samband för

betyg.
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4. Metod

4.1 Design

För studien valdes en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkätundersökning. Denna metod

har syftet att skapa mätbar data genom svar från en större grupp individer (Hassmén & Hassmén,

2008)  och  för  enkätundersökningar  benämns  dessa  individer  vanligtvis  som  respondenter

(Christoffersen & Johannesson, 2015). Respondenternas svar omvandlas till numeriska värden vilka

i  sin  tur  är  möjliga  att  utföra  uträkningar  på  som exempelvis  medelvärden  och  korrelationer.

Undersökningsmetoden ger  möjlighet  att  söka  sammanhang,  det  gemensamma och  vad  som är

representativt för en större grupp (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Jämförelsevis  är  en  kvantitativ  forskningsmetod  mer  tidseffektiv  och  mer  ekonomisk  än  en

kvalitativ och med andra ord kan en enkätundersökning ge en stor mängd data genom att samla in

många  svar  från  en  större  grupp  (Eliasson,  2018).  Däremot  kräver  enkätundersökningen  bra

utformning samt att frågor och svarsalternativ är väl formulerade (Eliasson, 2018) i motsats för en

intervju där intervjuaren kan förtydliga och omformulera frågor (Christoffersen & Johannesson,

2015). En intervjuare kan ställa flera följdfrågor och söka information på ett djupare plan än en

enkätundersökning har möjlighet  till  (Eliasson, 2018). Den data som samlas in via enkäter,  inte

minst webbaserade, kan analyseras väldigt effektivt (Eliasson, 2018).

4.2 Urval

Respondenterna bestod av 48 elever varav 22 flickor och 24 pojkar samt 2 elever som identifierade

sig som annat än pojke eller flicka vilka samtliga var elever på en högstadieskola i en mindre stad.

Urvalet ses som ett bekvämlighetsurval ur aspekten att på skolan som enkäten skickats till fanns en

redan etablerad kontakt med en lärare i idrott och hälsa vilken i sin tur distribuerat enkäten till sina

elever. Eleverna som deltog i enkätundersökningen gick i årskurs 9 och samtliga hade således redan

fyllt 15 år vilket betyder att de själva kunde besluta att delta och godkänna hanteringen av deras

uppgifter eller inte. Hade respondenterna varit yngre än 15 år hade en blankett om detta medgivande

behövt  undertecknas  av  elevernas  vårdnadshavare vilket  hade  bidragit  till  en  mer  tidskrävande

process.

4.3 Mätinstrument

För att  undersöka om det  fanns något  samband med elevernas målorientering och deras betyg,

upplevda  glädje  samt  upplevda  kompetens  i  ämnet  idrott  och  hälsa  utfördes  en  kvantitativ

undersökning genom enkätundersökning. Frågorna i enkäten som kopplas till  målorientering var
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tagna och översatta från Mascret, Elliot & Curys (2014) formulär The 3 x 2 Achievement Goal

Questionnaire for Sport (3 x 2 AGQs). 3 x 2 AGQs innehöll tre frågor för varje kategori vilket

innebar att det sammanlagt hade 18 frågor kopplat till målorientering (se Bilaga 4). Då frågorna

med  begreppet  ”effektiv”  ansågs  vara  något  diffusa  i  förhållande  till  idrott  och hälsa  samt  att

mängden frågor  skulle  kunna  bidra till  att  respondenterna  tröttnar  och fyller  i  enkäten  mindre

noggrant (Persson, 2016) valdes dessa frågor bort.

Frågorna hämtade och översatta  från 3 x 2 AGQs innehöll  även frågor om ”resultat” vilket  är

relativt  tydligt  i  sport  i  jämförelse  med  lektioner  i  idrott  och  hälsa.  Frågorna  med  begreppet

”resultat” omformulerades därför till ”klara av aktiviteter” för att ge en tydlig koppling till ämnet

idrott och hälsa.

Samtliga  frågor  med  undantag  av  de  om  könstillhörighet  och  betyg  var  attitydfrågor  med  en

instämmer-skala som svarsalternativ. För attitydfrågorna användes en femgradig skala där samtliga

graderingar hade beskrivande text (5 = instämmer helt, 4 = instämmer i hög grad, 3 = instämmer

delvis, 2 = instämmer i låg grad, 1 = instämmer inte alls) vilket Christoffersen och Johannessen

(2015)  rekommenderar  för  högre  validitet  och  reliabilitet.  Persson  (2016)  menar  också  att  för

många  alternativ  kan  bidra  till  att  respondenterna  upplever  en  otydlighet  samtidigt  som  färre

svarsalternativ har bevisats ge sämre validitet och reliabilitet. Initialt var enkäten konstruerad med

instämmer-skalans svarsalternativ från lågt till högt instämmande, i detta fall från ”instämmer inte

alls” till ”instämmer helt och hållet” men reviderades till att gå från högt till lågt instämmande då

detta är mer vanligt förekommande och kan ha ett visst värde att följa denna praxis enligt Persson

(2016). Även instämmer-skalans svarsalternativ  reviderades för  att  skalan skulle  ha logiska och

jämna steg (Persson (2016).

4.4 Genomförande

En pilotenkät skickades ut till en handfull personer som efter ifylld enkät intervjuades via telefon

för feedback. En av pilotenkäterna fylldes i av en 17-åring som under tiden denne fyllde i enkäten

intervjuades i telefon angående varje ifylld fråga för en mer relevant feedback i förhållande till

målgruppen. Feedback gällde bland annat språkbruk och meningsbyggnader som i vissa fall gjorde

att frågor upplevdes otydliga varpå samtliga frågor om målorientering omformulerades för att bli

tydligare och mer lättbegripliga.

Enkäten som konstruerats i enkätverktyget Survey & Report distribuerades till eleverna genom att

deras lärare delade en länk samt informationstext som skickats på förhand (Bilaga 1).  Eleverna
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besvarade enkäten under en avsatt tid från gemensam tid med klassen och mentorer och satt således

i en lektionssal med närvarande pedagog. Insamlingen av respondenternas svar skedde även detta

via Survey & Report ifrån vilket data sedan exporterades ifrån.

4.5 Databearbetning

Inledningsvis  sorterades  respondenternas  svar  efter  kön och  att  underlätta  hanteringen  av  data.

Därefter skapades flera olika index för samtliga respondenter med medelvärde utifrån frågor som

var avsedda att mäta varje index av målorientering. Medelvärden från varje kategori skapades för

samtliga respondenter (n=48), för flickor (n=22), pojkar (n=24) samt för de som identifierat sig som

annat (n=2). Slutligen beräknades korrelationer mellan 3 x 2 målorienteringsmodellen och upplevd

glädje,  upplevd  kompetens  samt  betyg.  Dessa  korrelationer  beräknades  dels  för  samtliga

respondenter och dels uppdelat efter kön med undantag av de respondenter som identifierat sig som

annat vilkas data då inte analyseras som enskild grupp. För uträkningen av korrelationer användes

Pearsons  korrelationskoefficient  i  kalkylprogrammet  Open  Office  Calc.  Tolkningarna  av

korrelationerna  bygger  på  en  skala  av  Cohen  och  Holliday  (1982)  vilken  presenteras  av

Christoffersen och Johannessen (2015); 0,00-0.19 väldigt svag, 0.20-0.39 svag, 0.40-0.69 medel,

0.70-0.89 hög, 0.90-1.00 mycket hög.

4.6 Reliabilitet och validitet

Hur tillförlitliga data är är enligt Christoffersen och Johannessen (2015) en grundläggande fråga i

all forskning för vilken begreppet reliabilitet brukas. Vilka data som används, metoden som används

för att samla in data samt själva bearbetningen av data är innefattat i begreppet reliabilitet, alltså hur

noggranna och exakta undersökningens data är (Christoffersen & Johannessen, 2015). Ett sätt att

mäta reliabilitet är genom att låta samma grupp besvara samma enkät efter en viss tid, ett så kallat

test-retest,  och  utifrån  hur  mycket  svaren  skiljer  sig  åt  från  första  och  andra  tillfället  avgöra

undersökningens stabilitet förutsatt att gruppen inte påverkats nämnvärt (Bryman, 2018).

Genomförandet  av  ett  test-retest  för  att  mäta  enkätens  reliabilitet  var  inte  möjlig  med

undersökningens tidsram i åtanke. Däremot konstruerades enkäten med två frågor för varje variabel

som skulle  mätas,  att  använda  flera  frågor  för  samma variabel  menar  Eliasson  (2018)  stärker

reliabiliteten. Pilotenkäten gav feedback  som bidrog till en revidering av enkätens svarsalternativ

vilka fick logiska och jämna steg vilket Persson (2016) förespråkar.

Hur väl den data man samlat in i en undersökning representerar det som var syftet att undersöka

menar Christoffersen och Johannessen (2015) är forskningens validitet. Bryman (2018) uttrycker
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det att en undersöknings validitet är beroende av att indikatorer som ska mäta ett visst begrepp

verkligen mäter just det begreppet. Detta menar Eliasson (2018) förutsätter att  det råder en hög

reliabilitet, då validiteten inte kan bli högre än reliabiliteten. Christoffersen och Johannessen (2015)

beskriver  att  ytvaliditet  handlar  om  sunt  förnuft.  Bryman  (2018)  utvecklar  att  ytvaliditet  kan

avgöras genom att rådfråga andra, fördelaktigt experter inom området om de anser att begreppet

representeras väl. Eliasson (2018) beskriver att ett annat sätt att mäta en undersöknings validitet är

att  konstruera  flera  indikationer  för  samma begrepp  som används  och att  sedan jämföra  dessa

resultat för de indikatorer som avsåg att mäta samma begrepp. Hur väl resultaten kan generaliseras

utöver  den  grupp  respondenter  som  deltagit  i  undersökningen  benämns  som  extern  validitet

(Bryman, 2018). Därför menar Bryman (2018) är urvalet av stor vikt framför allt för kvantitativa

studier för att urvalet ska bli så representativt som möjligt.

För denna studie användes frågor om prestationsmotivation från 3 x 2 AGQs (se Bilaga 4) vilka är

författade av forskare om motivationsteorier, detta för att  nå högre validitet.  Dessa frågor hade

dock tre frågor för varje begrepp men frågorna med begreppet ”effektiv” valdes bort på grund av att

de ansågs vara för diffusa. Detta bidrog också till att mängden frågor minskade vilket innebär att

risken som Persson (2016) påpekar kan sänka reliabiliteten genom att respondenterna skulle kunna

tröttna  och  fylla  i  enkäten  mindre  noggrant.  Vidare  omformulerades  frågorna  med  begreppet

"resultat" till  "klara av aktiviteter" för att  även här höja reliabiliteten och validiteten genom att

använda mer tydliga begrepp.

4.7 Etiskt förhållningssätt

Undersökningen har följt det grundläggande individskyddskravet vilket Vetenskapsrådet (2002) har

sammanställt som fyra allmänna huvudkrav på forskning.

Informationskravet har  följts  genom  att  respondenterna  både  genom  informationstext  samt  i

enkätens  inledningstext  har  delgivits  om  vad  deras  uppgifter  hade  för  syfte  att  utforska.

Respondenterna har även informerats i enkätens inledningstext att deltagandet var frivilligt och att

de när som helst hade rätten att avbryta deltagandet.

Samtyckeskravet har  upprätthållits  genom  att  respondenterna  på  enkätundersökningens

inledningstext presenterades med valet att ge samtycke och fortsätta till enkäten eller att inte ge

samtycke vilket resulterade i  att  själva enkäten inte kunde fyllas i.  Det framgick tydligt  att  om

respondenten eventuellt valde att avbryta sitt deltagande skulle detta inte medföra några följder för

individen.  Vidare  var  samtliga  respondenter  vid  undersökningen  15  år  fyllda  och  därför  inte
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behövde vårdnadshavares samtycke.

Konfidentialitetskravet har  upprätthållits  genom att  publicerad  data  inte  kan  knytas  till  enskild

individ.  Innan  enkätundersökningen  var  distribuerad  hade  ett  dokument  angående

personuppgiftshantering enligt GDPR undertecknats.

Nyttjandekravet efterlevs genom att data som samlats in enbart används i undersökningens syfte och

därefter raderas och således inte lämnas ut till tredjepart.
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5. Resultat

5.1 Beskrivning av respondenterna

Respondenterna var elever i årskurs 9 vilka fyllt 15 år med en relativt jämn könsfördelning mellan

flickor och pojkar, det fanns även elever som svarat att de identifierar sig som annat än pojke eller

flicka (flickor 46%; pojkar 50%; annat 4%). För de elever som angivit att de identifierar sig som

annat finns  de  representerade  i  resultaten för  samtliga elever  men utgör  ingen  egen grupp vid

könsfördelning på grund av att de var för få för en kvantitativ grund. Jämfört med nationell data för

de födda 2004 (SCB, 2019) var könsfördelningen hos respondenterna relativt likvärdig för pojkar

men något lägre för flickor.

5.2 Generella resultat

Av  Tabell  1 framgår  att  respondenterna  har ett  snittbetyg  motsvarande  ett  C (M=4.02)  och att

flickornas snittbetyg är något lägre (M=3.86) medan pojkarnas är något högre (M=4.13). Flickornas

upplevda glädje (M=3.48) samt upplevda kompetens (M=3.41) är klart lägre jämfört med pojkarnas

(M=4.42; M=4.50). Vidare visar tabellen att respondenterna har relativt höga medelvärden för såväl

uppgiftsorienterad  (M=4.23;  M=4.03)  som  själv-orienterad  prestationsmotivation  (M=4.06;

M=4.01) men att andra-orienterad prestationsmotivation (M=2.99; M=3.31) är klart lägre. Det är en

klar  skillnad mellan  flickornas  medelvärde  för  andra-orienterad  prestationsmotivation  (M=2.50;

M=2.86) och pojkarnas (M=3.42; M=3.71).

Tabell 1. Medelvärden för respektive kategori. Intervall 1-5 med undantag för ”betyg” 1-6 (F-A).

Kön n Betyg Upplevd
glädje

Upplevd
kompetens

Tap Tav Sap Sav Oap Oav

Flickor 22 3.86 3.48 3.41 3.89 3.73 3.84 3.61 2.50 2.86

Pojkar 24 4.13 4.42 4.50 4.56 4.43 4.31 4.40 3.42 3.71

Annat 2 4.50 4.50 4.00 4.00 3.75 3.50 3.75 3.25 3.50

Totalt 48 4.02 3.97 3.98 4.23 4.03 4.06 4.01 2.99 3.31
Tap = Task-approach/Uppgiftsorienterad konfronterande, Tav = Task-avoidance/Uppgiftsorienterad undvikande, Sap = Self-
approach/Själv-orienterad konfronterande, Sav = Self-avoidance/Själv-orienterad undvikande, Oap = Other-approach/Andra-orienterad 
konfronterande, Oav = Other-avoidance/Andra-orienterad undvikande.

5.3 Korrelation mellan upplevd glädje och prestationsmotivation

Av Tabell 2 framgår att starkast korrelation mellan upplevd glädje i ämnet idrott och hälsa och de

olika  prestationsmotivationerna  enligt  3  x  2  målorienteringsmodellen  är  hos  elever  med  en

uppgiftsorienterad konfronterande inställning (0.68) vilken är medelstark. Svagaste korrelationen

till upplevd glädje är hos elever med själv-orienterad undvikande inställning (0.51) vilken anses

medelstark.  Samtliga målorienteringar  har en starkare korrelation för glädje och konfronterande
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inställning jämfört med glädje och undvikande inställning.

Flickornas resultat visar att det starkaste sambandet mellan upplevd glädje är ett medelstarkt värde

på 0.62 för uppgiftsorienterad konfronterande inställning och det svagaste sambandet är ett svagt

värde på 0.39 för själv-orienterad undvikande inställning. För pojkar är det starkaste sambandet för

uppgiftsorienterad både konfronterade (0.57) och undvikande (0.57) där båda är medelstarka värden

och det svagaste sambandet är ett svagt värde på 0.37 för själv-orienterad undvikande inställning.

Tabell 2. Korrelationen mellan respondenternas upplevda glädje i ämnet idrott och hälsa och kombinationer

av prestationsmotivationer enligt 3 x 2 målorienteringsmodellen.

Respondenter n Tap Tav Sap Sav Oap Oav

Flickor 22 0.62 0.45 0.49 0.39 0.48 0.48

Pojkar 24 0.57 0.57 0.43 0.37 0.45 0.42

Samtliga* 48 0.68 0.57 0.53 0.51 0.57 0.55
Tap = Task-approach/Uppgiftsorienterad konfronterande, Tav = Task-avoidance/Uppgiftsorienterad undvikande, Sap = Self-
approach/Själv-orienterad konfronterande, Sav = Self-avoidance/Själv-orienterad undvikande, Oap = Other-approach/Andra-orienterad 
konfronterande, Oav = Other-avoidance/Andra-orienterad undvikande.
*Inräknat är två respondenter som identifierade sig som ”annat”.

5.4 Korrelation mellan upplevd kompetens och prestationsmotivation

Data presenterad i  Tabell  3 visar  att  för samtliga respondenter är korrelationen mellan upplevd

kompetens  och  de  olika  prestationsmotivationerna  lägst  för  själv-orienterad  konfronterande

inställning  (0.52)  och  högst  för  uppgiftsorienterad  konfronterande  inställning  (0.65).  Pojkarnas

resultat  visar  ett  svagt  samband  mellan  upplevd  kompetens  med  både  själv-orienterad

konfronterande  (0.32)  och  undvikande  inställning  (0.32).  För  flickor  däremot  är  korrelationen

starkast mellan upplevd kompetens och själv-orienterad undvikande inställning (0.65). Flickorna

har sin näst starkaste korrelation mellan upplevd kompetens och uppgiftsorienterad konfronterande

inställning (0.62) där pojkarnas resultat är deras tredje lägsta (0.42).

Tabell  3. Korrelationen  mellan  respondenternas  upplevda  kompetens  i  ämnet  idrott  och  hälsa  och

kombinationer av prestationsmotivationer enligt 3 x 2 målorienteringsmodellen.

Respondenter n Tap Tav Sap Sav Oap Oav

Flickor 22 0.62 0.52 0.55 0.65 0.46 0.56

Pojkar 24 0.42 0.52 0.32 0.32 0.50 0.47

Samtliga* 48 0.65 0.58 0.52 0.62 0.58 0.60
Tap = Task-approach/Uppgiftsorienterad konfronterande, Tav = Task-avoidance/Uppgiftsorienterad undvikande, Sap = Self-
approach/Själv-orienterad konfronterande, Sav = Self-avoidance/Själv-orienterad undvikande, Oap = Other-approach/Andra-orienterad 
konfronterande, Oav = Other-avoidance/Andra-orienterad undvikande.
*Inräknat är två respondenter som identifierade sig som ”annat”.
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5.5 Korrelation mellan betyg och prestationsmotivation

Data presenterad i  Tabell  4 visar  att  för samtliga respondenter är korrelationen mellan upplevd

kompetens och de olika prestationsmotivationerna lägst för både uppgiftsorienterad konfronterande

inställning  (0.36)  och  själv-orienterad  konfronterade  inställning  (0.36)  samt  högst  för

uppgiftsorienterad undvikande inställning (0.51).  Starkaste korrelationen till  betyg för  flickor är

själv-orienterad undvikande inställning (0.72) och för pojkar är det andra-orienterad konfronterande

inställning (0.60).  Svagaste  korrelation  till  betyg  för  flickor  är  andra-orienterad  konfronterande

inställning (0.08) och för pojkar är det själv-orienterad undvikande inställning (0.15).

Tabell 4. Korrelationen mellan respondenternas senaste betyg och kombinationer av prestationsmotivationer

enligt 3 x 2 målorienteringsmodellen.

Respondenter n Tap Tav Sap Sav Oap Oav

Flickor 22 0.30 0.49 0.25 0.72 0.08 0.33

Pojkar 24 0.38 0.49 0.38 0.15 0.60 0.46

Samtliga* 48 0.36 0.51 0.36 0.45 0.40 0.44
Tap = Task-approach/Uppgiftsorienterad konfronterande, Tav = Task-avoidance/Uppgiftsorienterad undvikande, Sap = Self-
approach/Själv-orienterad konfronterande, Sav = Self-avoidance/Själv-orienterad undvikande, Oap = Other-approach/Andra-orienterad 
konfronterande, Oav = Other-avoidance/Andra-orienterad undvikande.
*Inräknat är två respondenter som identifierade sig som ”annat”.
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6. Diskussion

6.1 Resultatdiskussion

6.1.1 Upplevd glädje och prestationsmotivation

Ett av undersökningens syften var att jämföra samband mellan de olika prestationsmotivationerna

enligt 3 x 2 målorienteringsmodellen och upplevd glädje i ämnet idrott och hälsa. Data från Tabell 1

visar  respondenternas medelvärden för de olika prestationsmotivationerna där uppgiftsorienterad

konfronterande  inställning  hade  högst  värde.  För  att  undersöka  sambanden  mellan  elevernas

prestationsmotivationer  och  upplevda  glädje  i  idrott  och  hälsa  mättes  korrelationer  vilka

presenterades  i  Tabell  2.  För  samtliga  respondenter  visar  det  starkaste  värdet  tillhöra

uppgiftsorienterad konfronterande inställning med ett  medelstarkt värde.  Tolkar man denna data

genom forskningen Elliot et al. (2011) framfört kan det tyda på att eleverna upplever glädje främst

genom  uppgiftsorienterad  konfronterande  inställning  därför  att  tendensen  är  att  fokusera  på

uppgiften samt att genom en konfronterande inställning uppleva mer positiva känslor. 

Prestationsmotivationen  själv-orienterad  undvikande  inställning  har  ett  medelstarkt

korrelationsvärde men samtidigt det svagaste sambandet mellan upplevd glädje tätt följt av själv-

orienterad konfronterande inställning med ett  medelstarkt  värde.  Detta  tyder  på att  självkritiska

tankar som förekommer hos de själv-orienterade (Elliot et al.,  2011) har ett lägre samband med

upplevd glädje i ämnet idrott och hälsa.

Vid en könsjämförelse visar data från Tabell 2 att själv-orienterad undvikande inställning har lägst

samband med upplevd glädje  både  för  flickor och  pojkar.  Detta  stärker  antagandet om att  den

komplexa värderingen av sina prestationer samt tendensen till självkritik, prestationsproblem med

negativa  känslor  som ångest  kopplade  till  en själv-orienterad  undvikande inställning  som följd

(Elliot  et  al.,  2011) inte har speciellt  höga samband med upplevd glädje.  Vidare, när  det  gäller

samband  mellan  upplevd  glädje  och  olika  kombinationer  av  målorienteringar  var  det  starkaste

sambandet mellan uppgiftsorienterad konfronterande inställning för både flickor och pojkar även

om pojkar  hade lika  värde  för  uppgiftsorienterad  undvikande inställning.  En  uppgiftsorienterad

målinriktning anses  som den  med det  mest  positiva utfallet  och  inte  minst  i  samband med en

konfronterande inställning (Elliot et al., 2011) vilket då kan antas verka rimligt sett till resultaten i

denna studie. Som lärare i idrott och hälsa bör man utifrån detta sträva efter att utveckla eleverna att

ha  en  uppgiftsorienterad  konfronterade  inställning  för  att  öka  glädjen  till  ämnet  samt  öka

möjligheten att väcka inre motivation hos eleverna.
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6.1.2 Upplevd kompetens och prestationsmotivation

Ett  annat  syfte  med  undersökningen  var  att  jämföra  upplevd  kompetens  med  de  olika

prestationsmotivationerna.  Respondenternas  medelvärde  för  upplevd  kompetens  var  starka  3.98

som framgår i  Tabell 1. Av data i  Tabell 3 framgår det att för samtliga respondenter återfinns ett

medelstarkt samt det starkaste sambandet mellan upplevd kompetens och prestationsmotivationen

uppgiftsorienterad konfronterande inställning och det svagaste för själv-orienterad konfronterande

inställning som också är medelstarkt. Detta kan tolkas som att en uppgiftsorienterad konfronterande

inställning ger större möjlighet att föreställa sig vad som uppgiften kräver samt utvärdering av den

egna kompetensen (Elliot et al., 2011) vilket i sin tur ger en högre upplevd känsla av kompetens.

Vid en könsjämförelse skiljer sig de starkaste respektive svagaste värdena åt mellan flickor och

pojkar som också kan utläsas av Tabell 3. Ser man till resultaten som skiljde mest mellan flickor

och pojkar  så hade flickor sitt  högsta samband mellan upplevd kompetens och själv-orienterad

undvikande  inställning  medan  pojkar  för  denna  prestationsmotivation  hade  ett  av  sina  lägsta

samband med upplevd kompetens. Detta kan tolkas som att flickor till skillnad från pojkar har en

högre upplevd kompetens genom att som Elliot et al. (2011) beskriver göra jämförelse med den

egna ansedda optimala prestationen samt att sträva efter att undvika att misslyckas med att uppnå

denna optimala prestation. Ett av pojkarnas högsta samband var mellan upplevd kompetens och

andra-orienterad konfronterade inställning medan flickor istället  för  denna prestationsmotivation

hade sina lägsta samband med upplevd kompetens. Detta kan då tolkas som att pojkar till skillnad

från flickor upplever högre kompetens genom att som Elliot et al. (2011) beskriver göra jämförelser

mot andra exempelvis i olika tävlingsmoment med strävandet är att prestera bättre än andra.

Nämnas bör  är  dock  att  flickorna  hade  1.09  enheter  lägre  medelvärde  för  upplevd  kompetens

jämfört med pojkarnas starka 4.50 som framgår av Tabell 1.

6.1.3 Betyg och prestationsmotivation

Ytterligare ett syfte med undersökningen var att jämföra samband mellan elevernas betyg och de

olika prestationsmotivationerna enligt 3 x 2 målorienteringsmodellen vilket presenteras med data i

Tabell  4.  Uppgiftsorienterad  undvikande  inställning  har  ett  medelstarkt  vilket  är  det  starkaste

sambandet för samtliga respondenter och det svagaste står både uppgiftsorienterad konfronterade

och själv-orienterad konfronterade inställning för, båda med svagt korrelationsvärde.

Vid en könsjämförelse skiljer sig de starkaste respektive svagaste värdena åt mellan flickor och

pojkar som också kan utläsas av Tabell 4. Flickor har ett högt värde för själv-orienterad undvikande
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inställning och väldigt svagt värde för andra-orienterad konfronterade inställning. Pojkar har som

raka motsatsen ett medelhögt värde för andra-orienterad konfronterade inställning och väldigt svagt

värde för själv-orienterad undvikande inställning.

6.1.4 Slutsats

Sammanfattningsvis tyder denna undersökning på att flickor når högre betyg genom att ha fokus på

sig själva genom att undvika att exempelvis prestera sämre än vad de själva tidigare gjort. För

pojkar gäller istället en andra-orienterad konfronterande inställning vilket innebär att sträva efter att

visa  sig  bättre  än  andra  för  att  de  ska  nå  högre  betyg.  Ser  man  betyget  som  mål  är  dessa

inställningar  att  eftersträva.  Strävar  man  däremot  efter  att  eleverna  ska  få  en  högre  upplevd

kompetens kan flickor fortfarande hålla fokus på att jämföra sig med sig sina egna prestationer och

undvika att prestera sämre än man själv gjort tidigare, detta verkade dock inte alls gynna pojkarnas

upplevda kompetens då en själv-orienterad undvikande inställning hade lägst samband med upplevd

kompetens för pojkar. För pojkar bör man istället fokusera på att ha tävlingsmoment där pojkarna

tydligt kan jämföra sig med andra så de kan sträva efter att prestera bättre än andra, detta gynnar

dock inte flickornas upplevda kompetens enligt resultaten i denna studie.

Förutsatt  att  man som lärare i  idrott  och hälsa ser till  ämnets syfte  så strävar  man efter  att  ge

eleverna glädje till ämnet och förhoppningsvis en generell positiv attityd till fysisk aktivitet överlag.

Då  bör  man  enligt  vad  denna  undersökning  visade  sträva  efter  att  ha  en  uppgiftsorienterad

konfronterande inställning vilket var att föredra för samtliga elever. Arbetar man under lektionerna

att skapa fokus på att klara olika uppgifter, vilka skulle kunna vara individuella, och prestera så bra

som möjligt i förhållande till vad uppgiften kräver ger det troligtvis mest upplevd glädje. Då kan

man förhoppningsvis dessutom väcka en inre motivation hos eleverna som Skaalvik och Skaalvik

(2016) menar ger den starkaste drivkraften för eleverna att utföra de uppgifter som de ställs inför.

6.2 Metoddiskussion

Undersökningen hade som syfte att undersöka olika samband med prestationsmotivation, specifikt

mellan 3 x 2 målorienteringsmodellen och upplevd glädje, upplevd kompetens samt betyg. För att

undersöka detta behövdes mycket data och inom den relativt strama tidsramen som undersökningen

hade krävdes därför en kvantitativ metod. För att genomföra denna typ av undersökning användes

verktyget Survey & Report i vilket en enkät utformades.

Frågorna  utformades  genom  att  översätta  frågor  från  tidigare  forskning  (se  Bilaga  4)  samt

reviderades  efter  återkoppling  från  utförd  pilotenkät  vilket  stärkte  undersökningens  ytvaliditet
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(Bryman, 2018). Genom att behöva översätta exempelvis ett frågeformulär finns alltid en viss risk

att  själva  översättningen  bidrar  till  en  lägre  validitet  beroende  främst  på  översättarens

språkkunskaper i de språk det ska översättas från och till. För denna studie har översättningen skett

för hand då översättningsverktyg, framför allt när det kommer till fackspråk och liknande ofta ger

en undermålig översättning i min mening. Den pilotenkät som utfördes bidrog till en uppfattning

om att frågorna var översatta korrekt men som nämnts tidigare reviderades vissa frågor för att öka

tydligheten.  Undersökningens  reliabilitet  kunde  har  ökat  ytterligare  genom  att  ha  utfört  såväl

pilotenkät i en annan klass samt även utföra ett så kallat test-retest.

Jämfört  med  att  genomföra  intervjuer  är  enkätundersökningen  som  metod  mindre  reliabel  i

avseendet att det är svårt att veta om respondenternas svar har varit seriösa eller inte. Detta kunde

möjligtvis ha påverkats av vem som presenterade själva enkätundersökningen för de deltagande

klasserna. Det fanns en medvetenhet om att elever som inväntar jullovet  möjligtvis inte har det

önskvärda engagemanget. Genom att minska antalet frågor samt svarsalternativ var avsikten att öka

reliabiliteten ytterligare genom att respondenterna annars kanske skulle tröttna och fylla i enkäten

mindre noggrant. Att behålla sju svarsalternativ hade möjligen kunnat bidragit till ett mer nyanserat

resultat men det hade då samtidigt varit svårare att använda beskrivande text för varje alternativ

vilket Christoffersen och Johannessen (2015) rekommenderar för högre validitet  och reliabilitet.

Något  som  kan  anses  stärka  undersökningen  är  att  enkätundersökningen  genomfördes  på  en

mentorstid och inte på en lektion i idrott och hälsa då mentorstiderna på den aktuella skolan har

relativt hög närvaro. Framför allt  att de som möjligen skulle ha undvikit lektionerna i idrott och

hälsa i detta fall ändå närvarade på undersökningen som rörde idrott och hälsa.

6.3 Fortsatt forskning

För  att  undersöka  elevers  kombinationer  av  prestationsmotivation  enligt  3  x  2

målorienteringsmodellen djupare skulle en mer omfattande kvalitativ undersökningsmetod vara av

intresse. Eventuellt i samband med undersökning om hur lärare arbetar gentemot eleverna för att

påverka  deras  prestationsmotivationer.  Det  skulle  även  vara  av  intresse  att  utföra  en

interventionsstudie där man arbetar för att  skapa ett  uppgiftsorienterat konfronterande klimat på

lektionerna i idrott  och hälsa samt genomför enkätundersökning före, kort efter samt senare för

jämförelse.
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Bilaga 1

Informationstext

Hej!

Michael här som gjorde min praktik hos er innan höstlovet.
Som en del av min utbildning på universitetet ska jag göra ett arbete där jag valt att 
undersöka något som på svenska kallas för målorienteringsteori och om det kan kopplas 
till ämnet idrott och hälsa genom betyg och upplevd glädje i ämnet. Kort förklarat är 
målorienteringsteori en teori om att man antingen undviker eller försöker klara av 
exempelvis en uppgift utifrån olika utgångspunkter.

Självklart kommer ingen, inte ens jag, kunna se vem som har svarat vad utan alla svar är 
anonyma.

Dina svar hjälper mig jättemycket och jag skulle verkligen uppskatta om du kan undvara 5-
10 minuter åt att fylla i enkäten innan jullovet (senast 20/12).
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/11997 

Tack på förhand och hoppas ni får ett riktigt bra jullov!

mvh Michael



Bilaga 2

Informationsbrev

Michael Österman heter jag som utformat denna enkät och mina uppgifter hittar du längre 
ner i denna text om du skulle ha några frågor.

Uppgifterna som samlas in kommer att användas till en uppsats om elevers inställning till 
ämnet idrott och hälsa ur ett målorienteringsperspektiv och vilket samband det har med 
betyg, upplevd kompetens och upplevd glädje i ämnet idrott och hälsa. Personuppgifterna 
behandlas enligt ditt informerade samtycke. Det är helt frivilligt att delta och du kan när 
som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 
behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas
på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifterna kommer att 
behandlas i fram tills att arbetet är publicerat och godkänt vilket innebär att uppgifterna 
raderas i februari 2020. I det fall arbetet inte blir godkänt kommer uppgifterna att sparas 
tills det att komplettering är gjord och arbetet godkänt, uppgifterna sparas dock som längst
i tre år.

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report som är en molntjänst 
utanför Karlstads universitet.

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt 
att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 
fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 
behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karlstads universitets dataskyddsombud är 
dpo@kau.se. För mer information om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, 
se https://www.kau.se/gdpr

Kontaktuppgifter
Michael Österman
michoste100@student.kau.se

Handledare
Stefan Wagnsson
stefan.wagnsson@kau.se

Markera rutan för att delta i undersökningen och godkänna att Karlstads universitet 
behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information. Välj sedan knappen "Jag samtycker".



Bilaga 3 (I/II)

Målorientering – enkät

1. Jag är

Flicka

Pojke

Annat

2. Mitt senaste betyg i idrott och hälsa var

A

B

C

D

E

F

3. Följande är påståenden om ämnet idrott och hälsa. Kom ihåg att svaren är individuella och det

finns inget rätt eller fel.

Svara hur väl varje påstående stämmer överens med dina åsikter om idrott och hälsa.
Instämmer
helt

Instämmer  i
hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer  i
låg grad

Instämmer
inte alls

Jag tycker om ämnet idrott och hälsa 

Jag  tycker  att  jag  är  bra  i  idrott  och
hälsa 

Jag  har  roligt  på  de  flesta  lektioner  i
idrott och hälsa 

Jag klarar av de flesta aktiviteter på ett
bra sätt i idrott och hälsa 



Bilaga 3 (II/II)

4.  Följande  är  påståenden om prestation  och  aktiviteter  i  idrott  och  hälsa.  Svara  hur  väl  varje

påstående stämmer överens med dina mål under lektionerna i just idrott och hälsa. Kom ihåg att

svaren är individuella och det finns inget rätt  eller fel.  Exempel på olika aktiviteter i idrott och

hälsa kan vara bollsporter, orientering, dans, friluftsliv, simning och redskapsgymnastik.

Under lektionerna i idrott och hälsa är det viktigt för mig att...

Instämmer
helt

Instämmer i
hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer  i
låg grad

Instämmer
inte alls

... prestera bra

... undvika att klara av aktiviteter sämre
än vad jag brukar

... klara av aktiviteter bättre än andra i
klassen

... undvika att klara av aktiviteter sämre
än andra i klassen

... undvika att prestera dåligt

... klara av aktiviteter bra

... undvika att presera sämre än andra i
klassen

... prestera bättre än vad jag brukar

...  undvika att  prestera sämre än vad
jag brukar

... undvika att klara av aktiviteter dåligt

... klara av aktiviteter bättre än vad jag
brukar

... prestera bättre än andra i klassen



Bilaga 4

3 x 2 Achievemnt Goal Questionnaire for Sport

Engelsk översättning från den franska versonen som användes i undersökningen av Mascret et al.

(2014).

Instructions: The following statements represent types of goals that you may or may not have when

you play sport. For each item, put a mark on the scale from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly

agree) to indicate your level of agreement with the statement. All of  your responses will be kept

anonymous and confidential. There are no right or wrong responses, so please be open and honest.

In sport, my goal is.

Task-approach goal items

• to perform well.

• to obtain good results.

• to be effective.

Self-approach goal items

• to do better than what I usually do.

• to have better results than I had in the

past.

• to be more effective than before.

Other-approach goal items

• to do better than others.

• to have better results than others.

• to be more effective than others.

Task-avoidance goal items

• to avoid performing badly.

• to avoid bad results.

• to avoid being ineffective.

Self-avoidance goal items

• to avoid having worse results than I had

previously.

• to avoid doing worse than I usually do.

• to avoid being less effective compared

to my usual level of performance.

Other-avoidance goal items

• to avoid doing worse than others.

• to avoid worse results than others.

• to avoid being less effective than others.


