
 

 

 

 

  

Motivationsklimatets 

betydelse vid undervisning av 

lagbollsport 
 

The importance of motivational climate in teaching team ball games 

 

   Daniel Eriksson 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Ämneslärarprogrammet – Idrott & Hälsa 

Grundnivå, 15 högskolepoäng 

Handledare: Stefan Wagnsson 

Examinator: Claes Nyberg 

Datum: 2016-05-13 

Löpnummer: 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Nyckelord 

Glädje, Idrott och hälsa, Motivation, Motivationsklimat, Processorienterad, 

Resultatorienterad, TARGET 

 

Bakgrund: Lagbollsport i idrottsundervisningen har kritiserats för att likna föreningslivets 

resultatorienterade sätt att bedriva den. Något jag märkte när jag gjorde min 

idrottslärarpraktik var att många elever inte blev delaktiga under lektionerna då lagbollsport 

utövades. Kan man som idrottslärare genom att påverka motivationsklimatet få flertalet 

elever att uppleva mer glädje, delaktighet, variation och tid att lära nytt i lagbollsport? 

Syfte: Syftet med fältexperimentet är att skapa två olika motivationsklimat, 

processorienterat/resultatorienterat, samt utföra dem under fyra idrottslektioner i fotboll. 

Detta för att kunna påvisa eventuella för- och nackdelar mellan de båda motivationsklimaten 

genom resultaten från elevers upplevelser i glädje, delaktighet, variation och tid att lära nya 

saker.  

Metod: I studien användes en kvantitativ metod i form av enkäter. Totalt deltog 45 årskurs 

7 elever från en skola i södra Värmland.  

Resultat: Resultaten visade att eleverna upplevde båda 

experimentsituationerna/lektionerna processorienterade och inga större skillnader kunde 

mätas gällande glädje, delaktighet, variation och tid att lära sig något nytt. Totalt sett så 

upplevde båda könen ett starkare samband mot samtliga bakgrundsvariabler (glädje, 

delaktighet, variation, tid att lära nytt) i ett upplevt processorienterat motivationsklimat 

jämfört med ett upplevt resultatorienterat. Vid könsjämförelser hittar man starka samband att 

speciellt flickor som upplevt motivationsklimatet resultatorienterat kände mindre glädje, 

delaktighet, variation och tid att lära sig nya saker jämfört med pojkar. 

Diskussion:  

Idrottslektioner är olikt föreningsidrotten i stort då flickor och pojkar idrottar tillsammans, detta är 

en viktig del av utbildningen i det sociala och livslånga färdigheter av sammarbete samt fysisk 

aktivitet. Då ett processorienterat motivationsklimat tyder på effektivare inlärningsstrategier samt 

tron på idrott och hälsa är till för att utveckla sociala och livslånga färdigheter borde varje 

idrottslärare vara medveten om vad som händer med en grupp om man påverkar 

motivationsklimatet process- eller resultatorienterat.  

 

 

 



 

 

Abstract 
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Background: Team ball games in physical education have been criticized for resembling 

association’s ego-oriented way of conducting it. Something I noticed when I did my PE 

internship was that many students were not involved in class when team ball game was 

exercised. Can you as a PE teacher by influencing the motivational climate get most of the 

students to experience more enjoyment, participation, variety and time to learn new things 

in team ball games? 

Aim: The aim of the field experiment is to create two different motivational climates, task-

oriented / ego-oriented, and conduct them to four PE lessons in football (European).This to 

demonstrate any advantages or disadvantages between the two motivational climates by 

using the results of students' experiences in enjoyment, participation, variety and time to 

learn new things.  

Method: The study used a quantitative method in the form of questionnaires. A total of 45 

grade 7 students participated in the study.  

 Result: The results showed that students experienced both experimental situations task-

oriented and no major differences were noticed regarding to enjoyment, participation, 

variety and time to learn new things. Overall, both genders correlated stronger against all 

background variables (enjoyment, participation, variety, time to learn new things) in an 

experienced task-oriented motivational climate compared to an experienced ego-oriented. In 

gender comparison you can find strong correlations that especially girls who have 

experienced the motivational climate ego-oriented felt less enjoyment, participation, variety 

and time to learn new things compared to boys. 

Discussion: 

PE lessons are different compared to association’s sports in overall when it includes girls 

and boys playing sports together. This is an important part of education in social and life-

long skills of cooperation and physical activity. As a task-orientated motivational climate 

proves to be more effective in learning strategies and the belief that physical education is to 

develop social and life-long skills every PE teacher should be aware of  the consequences 

both motivational climates (task-orientate/ego-orientated) influences a group.   

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................... 1 

2. Litteraturgenomgång ................................................................................................. 3 

2.1 Motivation ............................................................................................................................................... 3 

2.2 Motivationsklimat.................................................................................................................................... 4 

2.3 Hur ett motivationsklimat skapas (TARGET) ........................................................................................... 5 

2.4 Forskning kopplad till motivationsklimat ................................................................................................ 8 

3. Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 10 

4. Metod ....................................................................................................................... 11 

4.1 Design .................................................................................................................................................... 11 

4.2 Urval ...................................................................................................................................................... 12 

4.3 Mätinstrument ...................................................................................................................................... 12 

4.4 Genomförande ...................................................................................................................................... 13 

4.5 Databearbetning .................................................................................................................................... 14 

4.6 Reliabilitet och validitet ......................................................................................................................... 15 

4.7 Etiskt förhållningssätt ............................................................................................................................ 15 

5. Resultat .................................................................................................................... 17 

5.1 Förhållandet mellan planerat och upplevt motivationsklimat .............................................................. 17 

5.2 Samband oavsett experimentsituation ................................................................................................. 18 

5.3 Könsfördelning ....................................................................................................................................... 20 

5.4 Sammanfattning av resultat .................................................................................................................. 22 

6. Diskussion ............................................................................................................... 23 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................................. 23 

6.1.1 Förhållandet mellan planerat och upplevt motivationsklimat ....................................................... 23 

6.1.2  Samband oavsett experimentsituation ......................................................................................... 24 

6.1.3 Könsfördelning ................................................................................................................................ 25 

6.2 Metoddiskussion ................................................................................................................................... 26 

6.3 Fortsatt forskning .................................................................................................................................. 27 

Referenser .................................................................................................................... 28 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 



1 

 

1. Inledning 

 

Resultaten från skolinspektionens flygande tillsyn (2010) på ämnet idrott och hälsa årskurs 

7-9 visade det sig att den dominerade aktiviteterna under idrottslektionerna var bollspel och 

bollek. Konsekvenserna med dominansen menar man kan leda till att de elever som inte är 

aktiva i föreningslivet där bollspel utövas missgynnas, enformigheten leder till att elever 

avstår deltagande och att undervisning fokuserad på prestation och tävling är tvärt om vad 

ämnet syftar till.  

 

Londos (2010) menar i sin avhandling att inga andra aktiviteter kommer i närheten av 

lagbollspelets dominans i ämnet idrott och hälsa. Majoriteten av de barn och ungdomar som 

ingår i föreningslivet utanför skolsamanhang utövar lagbollspel, där fotboll är den sport som 

tveklöst lockat flest pojkar och flickor. Han menar även att när eleverna skall bedömmas så 

värdesätts idrottsliga talanger i hög grad, något som de flesta inte har fått möjligheten att 

förbättra på ett metodiskt sätt. Det är talanger eleven redan har som bedöms snarare än 

införskaffade kunskaper i idrottsämnet. Det medför att lagbollspel fått en plats för sig att det 

anses som betydelsefullt att kunna, speciellt för att uppnå högre betyg där tävlandet och det 

fysiska visats spela stor roll. 

 

Som aktiv fotbollspelare sedan 4 års ålder och nuvarande spelande fotbollstränare upplevde 

jag under min idrottslärarpraktik när det var fotboll på schemat att det liknade den fotbollen 

jag är van vid från föreningsidrotten. Det märktes att det sättet inte funkade på alla elever då 

väldigt många blev inaktiva och verkade sakna glädje i undervisningen. En av våra 

huvuduppgifter i idrott och hälsa ämnet är ju ändå att som skolverket redogör (2011) att 

uppmuntra till att eleven utvecklar ett långsiktigt intresse för fysisk aktivitet, och denna 

variant verkade inte bidra med detta. 

 

Tidigare forskningar har visat på att ett processorienterat motivationsklimat är fördelaktigt 

för elever att känna mer glädje, delaktighet, variation och tid att lära nya saker, även risken 

för oro, ångest samt inaktivitet sägs minska bland eleverna till en uppgift om detta 

motivationsklimat råder i lärandemiljön. 

 

Tanken föddes i att genom att skapa ett resultatorienterat- respektive processorienterat 

motivationsklimat under två idrottslektioner i fotboll kunna påvisa eventuella skillnader 



2 

 

eller likheter motivationsklimaten emellan i elevers upplevelser av glädje, delaktighet, 

variation samt tid att lära nya saker. Går det att få flertalet elever att känna meningsfullhet 

med fotboll under idrottsundervisningen beroende på vilket motivationsklimat som 

genomsyrar undervisningen? Upplever de en större grad av glädje i ett gruppklimat där 

eleverna tillåts att göra misstag och läraren utgår från personliga framsteg 

(processorienterat), eller i ett klimat där tävling och strävan efter att vara lika bra eller bättre 

än andra (resultatorienterat) råder?  I vilket av motivationsklimaten upplever eleverna 

starkare samband till viktiga nämnare som delaktighet, variation och att de fått tillräckligt 

med tid att lära sig nya saker? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I den här delen kommer relevanta begrepp och teorier som används i studien förklaras, samt 

en inblick i tidigare forskning som gjorts runt liknande studier. 

 

2.1 Motivation 
 

Motivation enligt nationalencyklopedin (2015) beskrivs som en psykologisk 

sammanfattande term för processer hos individen som gör att den riktar ett beteende mot ett 

eller flera mål som den vill nå. 

 

Ordet motivation kommer från latinet och kan översättas till ”orsaka rörelse”. Alltså rörelse 

mot eller från något, ett mål eller liknande som driver individen att nå eller komma närmare, 

motivationen är viktig för all mänsklig verksamhet och spelar en viktig roll i 

idrottsammanhang där det ofta handlar om att nå nya mål (Hassmén, Känttä, Gustavsson, 

2009). 

Man kan drivas av inre, yttre eller amotivation, där den inre motivationen präglas av som 

orden låter att motivationen kommer inifrån, känslan av att bestämma själv vad man vill 

ägna sig åt. Tillhörigheten till en grupp och känslan av att man klarar av uppgifterna skapar 

tillfredsställelse hos individen och blir till en inre belöning. Den yttre motivationen styrs 

istället av yttre belöningar i form av att man gör saker för att till exempel tjäna pengar på det 

eller uppnå berömmelse, man gör saker trotts att man kanske egentligen inte tycker det är 

speciellt roligt. Amotivation är när motivation saknas hos individen, detta kan bero på 

upprepade misslyckanden inför en specifik situation så att individen känner en sorts 

hjälplöshet och har tappat tron på att hantera situationen (Hassmén, Hassmén, 2010). 

 

Prestationsbehovsteori (eng. Need acheivment theory) är en av de styrande teorierna när det 

kommer till att förklara motivation, där det handlar om att en individ styrs utav att undvika 

misslyckanden eller att uppnå framgång. Detta menar man bland annat har en betydande roll 

i hur individens personlighet uppfattar signaler från andra i omgivningen vilket leder till på 

ett känslomässigt plan att man känner skam eller värdighet. I prestationssituationer innebär 

detta att de individer som vill uppnå framgång antar sig utmaningar och finner glädje i det 

samtidigt som de som strävar efter att undvika misstag avstår med känslan av ångest och oro. 
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Forskning på just strävan efter framgång eller undvikande av misslyckande av (t.ex. Roberts, 

2001) visar på att de individer som drivs av att uppnå framgång förbättrar sig 

prestationsmässigt i större grad än de som försöker undvika misstag 

(Hassmen,Hassmen ,Plate, 2003). 

 

Självbestämmandeteorin (eng. Self-Determination Theory) är en motivationsteori skapad av 

Deci och Ryan, som bygger på vetskapen om att en individ har grundläggande behov av 

kompetens, social samhörighet och känsla av självbestämmande (Hassmén, Hassmén, 2010).  

Enligt Deci och Ryan (2000) refererat i Hassmén och Hassmén (2010) förklaras de tre 

behoven med att kompetens är individens strävan att kunna hantera och känslan av kontroll i 

olika situationer den ställs inför för att öka sin kompetens inom varierande områden. Social 

samhörighet handlar om att kunna relatera till folk i sin omgivning och känna sig accepterad 

av andra. Känslan av självbestämmande är viktig för individen då den utifrån sina val och 

handlingar kan påverka olika situationers utfall. 

 

2.2 Motivationsklimat 
 

Den miljö som en individ befinner sig i under prestationskrävande uppgifter kallas för 

motivationsklimat. Till skillnad från den egna individens motivation så utgörs 

motivationsklimatet oftast av flera i till exempel en klass eller ett lag, där flera individers 

motivation möts i en lärandemiljö. En idrottslektion är ett bra exempel på där läraren och 

klasskamrater bidrar till det skapande motivationsklimatet (Hassmén, Käntä, Gustavsson, 

2009). Ett motivationsklimat kan se olika ut, beroende på hur de olika individerna  

uppfatta och tolka strukturen i prestationsmiljön, oftast är det resultatorienterat- (eng. Ego 

Goal Orientation) eller processorienterat motivationsklimat (eng. Task Goal Orientation) 

som präglas i en grupp (Duda, 2001; Duda & Hall, 2001;Treassure, 2001). 

 

Ett resultatorienterat motivationsklimat karaktäriseras av att det viktigaste är att nå 

framgång eller vara lika bra eller bättre än sin omgivning, prestationer jämförs hela tiden 

mot andra individers framsteg och positiv feedback riktas mestadels mot de elever som har 

större kunskap eller kunskaper än övriga i gruppen. Detta skapar ofta rädsla för 

misslyckande hos individer där återkommande misslyckanden leder till att individers 

självkänsla och självförtroende sänks och risken för avhopp från aktiviteten ökar. Risken är 

även stor att de som är framgångsrika i aktiviteten tenderar att känna mer stress, vantrivsel 
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och fysisk/psykisk ohälsa i längden under ett resultatorienterat motivationsklimat (Hassmén, 

Hassmén, 2010; Wagnsson, 2009). 

 

Om istället klimatet karaktäriseras utav att lära och hantera nya kunskaper, kämpa samt göra 

sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och färdigheter kallas motivationsklimatet 

processorienterat. I ett processorienterat motivationsklimat bedöms och uppmärksammas 

även individerna som förbättras utifrån dessa aspekter vilket leder till att individerna känner 

sig mer kompetenta, lägre grad av prestationsångest och högre grad av glädje upplevs i 

utmaningarna (Hassmén, Hassmén, 2010). 

 

Liksom motivationsklimatet kan vara olikt kan även individers syn på motivationsklimat 

vara det, en individ ser det hela ur sina egna uppfattningar utifrån upplevd kompetens och 

motivation till situationen. Ledaren har ett stort inflytande gällande motivationsklimat som 

råder i en grupp, genom sitt sätt att utforma uppgifter och aktiviteter som passar gruppen, 

samt hur individernas prestationer beröms och bedöms. Uppmärksammas ansträngning och 

prestation bättre än tidigare jämfört med individen själv så utformas sannorlikt ett 

processorienterat klimat. Om istället slutresultatet eller hur stort slutresultatet blev 

uppmärksammas kommer motivationsklimatet att upplevas resultatorientera (Hassmén, 

Hassmén 2010); (Wagnssons, 2009);(Jaakkola & Digelidis, 2007). Detta anser jag gör att 

ledarollen blir komplex om man skall se till att alla i en grupp skall få utmaningar utifrån 

sina egna kompetenser och motivation. 

  

2.3 Hur ett motivationsklimat skapas (TARGET) 
  

Den oftast tillämpade presentationen av att skapa ett processorienterat motivationsklimat är 

Epsteins (1989) TARGET modell (se tabell nedan). TARGET (Task, Authority, Rewards, 

Grouping, Evaluation, Time) (sv. Uppgift, Auktoritet, Erkännande, Gruppering, Utvärdering, 

Tid) har även tagits fram för att appliceras på skolnivå med rekommendationer i de olika 

principerna för att skapa ett processorienterat motivationsklimat. Det resultatorienterade 

motivationsklimatet kan skapas genom att titta på det som Epstein menar med att undvika 

när man har som syfte att skapa ett processorienterat motivationsklimat. 

 

 
TARGET 

principerna 

Beskrivning av 

principerna 

Tipps till att forma ett 

processorienterat 

klimat 

Vad man bör undvika 

Uppgiftens design 

(Task) 
- Utformningen av -Inkludera variation, -Basera uppgiftens 
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lärandet och 

uppgifterna. 

utmaningar och 

syfte för varje 

aktivitet.  

-Ge studenter 

möjligheten att välja 

olika utmaningar. 

-Uppmuntra elever 

till att sätta sina 

egna mål. 

 

mål med vem som 

gör flest mål eller 

vem som kommer 

först etc.  

Auktoritet 

(Authority) 
- Elevers möjligheter att 

utveckla en känsla av 

personlig kontroll , 

självständighet och 

delaktighet i 

undervisningsprocessen.  

- Främja aktivt 

deltagande och 

känslan av 

självständighet.  

- Ge elever 

möjligheten till att 

välja ( inom 

lämpliga ramar). 

- Involvera eleven i 

beslutstagande 

under sitt lärande 

(ex, hur man klarar 

en uppgift, vilka 

materieal bör 

användas etc.) 

-Ge eleverna order 

istället för 

valmöjligheter. 

- Ta på dig allt 

ansvar som ledare. 

Erkännande 

(Rewards) 
- Formell och informell 

användning av 

uppmuntran och 

beröm . Skäl för 

erkännande. 

- Fokusera på 

individens framsteg 

och förbättringar. 

- Erkännande till 

eleven sker privat 

och belöningar ges 

vid förbättring. 

-Ge kritik till elever 

inför gruppen. 

-Jämför 

prestationer med 

andra elever i 

gruppen. 

Gruppering 

(Grouping) 
- Sätt som elever arbetar 

tillsammans. 

- Sätt som används i 

lärandemiljön för att 

eleverna skall kunna 

behärska 

kursinnehållen. 

  

- Använd 

individuella och 

samarbetsövningar. 

- Elever jobbar på 

enskillda uppgifter 

själva eller i små 

sammarbetsgrupper.  

- Grupperna är 

flexibla och 

blandade. 

-Gruppindelningen 

är baserad på 

kundskapsnivå. 

Utvärdering 

(Evaluation) 
- Metoder som används 

för att utvärdera och 

övervaka lärandet. 

- Standarder för 

prestation och 

återkoppling. 

- Utvärderingen är 

självrelaterad och 

privat. 

- Möjligheter ges till  

att förbättras. 

- Använd olika 

metoder. 

-  Framsteg bedöms 

utifrån individuella 

mål, deltagande, 

ansträngning och 

förbättring. 

- Elever uppmuntras 

till att utvärdera 

deras egna 

prestationer. 

- Utvärdering sker i 

jämförelse med 

andra elevers 

resultat och 

prestationer. 

Tid (Time) - Takten i 

undervisningen och 

lärandet. 

- Tillåt eleverna att 

delta i 

tidsplaneringen. 

- Tidsbegränsningar 

för att genomföra 

uppgifter är flexibla 

- Eleverna hjälper 

till med att 

bestämma tidsramar 

för förbättring. 

- Tiden är inte 

flexibel. 
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Anpassad från Epstein 1989; Ames 1992; Treasure och Roberts 1995. 

 

Tabellen beskriver hur man kan använda sig av modellen för att försöka skapa ett 

processorienterat motivationsklimat på skolnivå. De viktigaste principerna beskrivs och det 

ges tipps till att forma ett processorienterat motivationsklimat. Även saker som bör undvikas 

visas i tabellen längst till höger. Tabellen har sex steg som anses viktiga och de har valt att 

kalla dem uppgift, auktoritet, erkännande, gruppering, utvärdering och tid. Man skulle 

kunna förklara tabellens innehåll med att definiera de olika begreppen där Uppgift står för 

hur uppgifterna och lärandet är utformat, där det bör innehålla variation och utmaningar i 

varje aktivitet undvikande att basera på vem som gör flest mål eller kommer först etc. 

Möjligheter bör ges att välja olika utmaningar för att eleven skall uppmuntras till att sätta 

sina egna mål utifrån egna förutsättningar. Auktoritet står för elevens möjlighet att utveckla 

kontroll, självständighet och delaktighet i lärandemiljön och är tänkt främja deltagandet och 

känslan av självständighet. Här är tanken att eleven skall ges möjlighet att välja (inom 

lämpliga ramar) utan att du som lärare skall ta på dig allt ansvar, detta för att involvera 

eleven i beslutstagande under sitt lärande. Erkännande menas med användning av 

uppmuntran och beröm från läraren. Den skall fokusera på elevens framsteg och 

förbättringar istället för att jämföras med andra elever i gruppen. Beröm skall ges till eleven 

privat och uppmuntran sker vid förbättring, undvik kritik till eleven inför gruppen.  

Tillvägagångsättet när eleverna arbetar tillsammans benämns som Gruppering och beskrivs 

med att eleven bör använda sig av individuella och sammarbetsövningar. Främjandet skall 

vara små flexibla och blandade grupper oavsett kunskapsnivå där eleven kan jobba med 

enskillda uppgifter eller i sammarbetsgrupper.  Utvärdering är metoden för att övervaka 

lärandet hos eleven. Likt erkännandet skall den hållas privat och vara självrelaterad 

gentemot eleven utan att jämföra med andra elever. Här är det viktigt att möjligheter hela 

tiden ges till förbättring genom att använda olika metoder. Framsteg bedöms utifrån 

individuella mål, deltagande, ansträngning och förbättring. Eleven skall även uppmuntras 

till att utvärdera dennes egna prestationer för att främja känslan av delaktighet och påverkan. 

Takten i undervisningen och lärandet benämns med Tid där eleverna skall tillåtas delta i 

planeringen för att inom tidsramarna förbättra sina färdigheter. Flexibiliteten är viktig i 

genomförandet i uppgiften då eleven skall känna att den har fått tillräckligt med tid för 

läroprocessen (Epstein ,1989; Ames ,1992; Treasure & Roberts ,1995). 
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2.4 Forskning kopplad till motivationsklimat 
 

I Treasure och Roberts (1995) studie påverkades tio idrottslektioner i fotboll till att vara 

starkt resultatorienterat eller processorienterat. Eleverna delades in i två grupper med syftet 

att studera upplevelsen i de båda motivationsklimaten samt ställa för och nackdelar i de 

båda mot varandra. Genom att använda Epsteins TARGET modell i sex steg fick 

idrottslärarna specifika instruktioner för undervisningens karaktär. Resultaten visade att de 

elever som deltagit i de båda grupperna även kände att motivationsklimaten var resultat- 

respektive processorienterade. Det visade sig även att de eleverna om deltagit i den 

processorienterade gruppen upplevde att de vågade anta nya utmaningar och att känslan av 

att lyckas kom ifrån ansträngning och göra sitt yttersta. De upplevde även mer 

tillfredsställelse än elever som deltagit i ett resultatorienterat motivationsklimat. Med detta 

resultat bör det innebära att man kan som idrottslärare på kort tid kan påverka det upplevda 

motivationsklimatet bland elever genom att använda sig av TARGET modellen (Roberts, 

Spink, Pemberton, 1999). 

 

Bartoli et al (2015) gör även i sin studie en jämförelse mellan de olika motivationsklimaten 

genom att påverka dem enligt TARGET modellen. Då forskning visat att flickor tenderar att 

vara mindre fysiskt aktiva än killar både i och utanför skolan gjordes studien på 108 flickor i 

åldrarna 14-15 som deltog under 12 lektioner i norra Italien. Resultaten visar att i gruppen 

där motivationsklimatet var processorienterat visar eleverna en positivare korrelation mot 

upplevd glädje, kommunikation och tillfredsställelse jämfört med den resultatorienterade. 

De sammanfattar det hela med att en idrottslärare bör vara medveten om vad som händer 

med en grupp om man påverkar motivationsklimatet process- eller resultatorienterat då 

fördelarna med ett processorienterat klimat verkar påvisa positiva resultat i speciellt upplevd 

glädje hos eleverna som borde ses som det viktigaste i skolans verksamhet att de vill 

fortsätta med fysisk aktivitet i framtiden. 

 

I rapporten ”Skolans idrottsundervisning liknar fotbollen på fritiden” (Londos, 2005) tas 

frågan upp angående om idrottslektionerna liknar föreningsidrottens aktiviteter och om de 

individer som utövar idrott på föreningsnivå drar stora fördelar utifrån detta. 

Föreningsidrotten som oftast har ett resultatorienterat motivationsklimat involverar många 

barn och ungdomar där fotbollen är den sport som lockar flest. Ser man till skolans uppdrag 

att försöka få så många barn och ungdomar fysiskt aktiva i framtiden så lyckas man inte helt 

att fånga alla, utan det är oftast de som är fysiskt aktiva på fritiden som tenderas att fortsätta 
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med det i framtiden och får de högsta betygen i idrottsämnet. Lagbollsporter är det som 

statistiskt utövas mest i skolidrotten och de barn och ungdomar som tillhör föreningsidrotten 

på fritiden känner väl till lagbollsporters motivationsklimat, detta bidrar till att de känner väl 

igen sig i den miljön och dess sociala sammanhang. 

I undersökningen ingick totalt 129 fotbollsspelande pojkar och flickor på föreningsnivå, de 

kontaktades i unga år för att sedan kontaktas igen sista åren på gymnasiet för att se samband 

mellan bland annat hur de uppfattat idrottsämnet, hur framgång nås i ämnet, och hur de 

upplevde ämnet idrott och hälsa. Allt utifrån att de varit aktiva i en fotbollsförening som 

unga. 

Resultaten visade att nittiofem procent av de responderande fortsatte att vara aktiva i 

idrottsrörelsen, och att det flesta hade fått MVG i ämnet idrott och hälsa oavsett kön. 

Sextiofem procent menade att fotbollen varit en bidragande orsak till det höga betyget i 

idrott och hälsa där de samtidigt tyckt att lagbollsporter varit deras favorit del av idrott och 

hälsa. Londos sammanfattar det hela med att påstå att idrott och hälsa ämnet har större 

likheter med samhället i övrig jämfört med andra ämnen i skolan. Detta innebär att de som 

utövat till exempel fotboll på föreningsnivå kan känna igen sig i en stor mängd sammanhang 

i idrottsundervisningen. Eftersom lagsportspel bedrivs ofta i skolidrottssamanhang och har 

en hög status bland barn och ungdomar får dessa individer en annan arena att visa sina 

kunskaper som inte liknar de andra hierarkierna som uppkommer i skolans värld, där det 

teoretiska dominerar (Londos, 2005). 

 

Forskning har visat att genom använda ett processorienterat motivationsklimat har lett till 

effektivare inlärningsstrategier samt sänkt risk till att avhopp sker i fysisk aktivitet. Det har 

även visat sig lett till en tro på att ansträngning och hårt arbete leder till framgång samt att 

syftet med idrott och hälsa är att utveckla sociala och livstidslånga färdigheter (Ommundsen, 

Roberts, 1999; Roberts, Ommundsen, 1996) (Seifriz mfl.,1992 ; Treasure, Roberts,1998; 

Yoo,1997) Ommundsen mfl.,1997). Detta borde poängteras i skolidrotten där ett av det 

viktigaste syftet är att försöka få eleverna fysiskt aktiva hela livet. 

Papaioannou (2002) menar att ett processorienterat motivationsklimat har en positiv effekt 

på elever som är processinriktade och ett resultatorienterat klimat är positivt på de 

resultatinriktade. 
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3. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med fältexperimentet är att skapa två olika motivationsklimat, processorienterat och 

resultatorienterat, samt utföra dem under fyra idrottslektioner i fotboll på två årskurs 7 

klasser på en högstadieskola i södra Värmland. Detta för att kunna påvisa eventuella likheter 

och skillnader mellan de båda motivationsklimaten i avseende på elevers upplevelser i 

glädje, delaktighet, variation i aktiviteterna under lektionerna och att de fick tillräckligt med 

tid att lära nya moment under lektionerna.  

 

– Upplever eleverna några skillnader eller likheter beroende på om de upplever ett resultat- 

eller processorienterat motivationsklimat under respektive experimentsituation/lektion? 

 

– Kan man få flertalet elever att känna glädje, delaktighet, variation och tillräckligt med tid 

att lära sig nya saker under lektionerna genom att skapa ett visst motivationsklimat? 

 

– Finns det skillnader i elevernas upplevda motivationsklimat när det ställs mot resultaten i 

upplevd glädje, delaktighet, variation samt tillräckligt med tid att lära sig nya saker? 

 

– Skiljer sig resultaten i upplevd glädje, delaktighet, variation och tillräckligt med tid att lära 

sig nya saker mellan flickor och pojkar? 
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4. Metod  

 

Under metoddelen kommer jag att förklara mina tillvägagångssätt och val av metoder som 

jag använt mig av i undersökningen. 

 

4.1 Design 
 

Kvalitativ och kvantitativ metodteori skiljer sig inte så mycket i tanken, utan båda handlar 

om att försöka få en bättre bild av samhället vi lever i, genom att ta reda på hur olika 

grupper och människor påverkas av olika faktorer (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Vad som avgör valet av metod beror på vilket syfte man är ute efter, t.ex. ett 

forskningsprojekt, utvärdering eller liknande (Trost, 2007). Kvalitativ metodteori utgår 

oftast ifrån att man vill få större förståelse för processer i sociala situationer hos en enskild 

individ eller en mindre grupp, t ex hur de upplever något specifikt eller meningsfullt i sin 

tillvaro. Med andra ord så är man intresserad av det personliga, skiljaktiga och sällsynta hos 

de medverkande (Hassmén & Hassmén, 2008). Den kvantitativa metodteorin karaktäriseras 

av att man istället vill kunna göra numeriska relationer av det som studeras, alltså kunna 

mäta resultatet i siffror (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Målet är att erhålla mer data om 

en större mängd människor, grupper, förhållanden med mera. D v s man vill studera något 

noga på bredden (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Utifrån mina frågeställningar och syfte föll mitt val på att använda mig av ett experiment.  

Experiment används fördelaktigt när det är flera variabler man vill se samband eller inte 

emellan, det vill säga flera förhållanden som gör skillnad eller inte av det man vill 

undersöka. Man granskar olika faktorer (i detta fall ledarens konstruktion av 

motivationsklimat) som kan inverka på den beroende variabeln (eleverna) (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003). 

 

Med närmare granskande av olika experimentsformer så passade ett fältexperiment bra in på 

det jag ville undersöka. Fältexperiment betyder att en studie utförs i verkligheten med 

experimentell struktur, det handlar om att jämföra styrkor och svagheter med olika 

utformningar mot varandra och försöka utesluta den som påvisar minst nackdelar för den 

föreliggande frågeställningen (Hassmén & Hassmén, 2008).  
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I samband med mina fältexperiment samlade jag in data med hjälp av enkäter. Denna 

kvantitativa datainsamlingsmetod medförde att jag på ett smidigt sätt kunde samla in 

resultat från flertalet elever för att senare kunna ange en frekvens och påvisa på ett 

numeriskt sammanhang i procent, korelation etc. av elevernas upplevda glädje, delaktighet, 

variation och tid att lära i vid de olika experimenttillfällena (Trost, 2007).   

 

4.2 Urval 
 

Fältexperimentet och enkätundersökningarna är utförda på en högstadieskola årskurs 7 i 

närheten av Karlstad. Både flickor och pojkar från två olika klasser deltog på 

fältexperimentet samt enkätundersökningarna. Detta skedde under den obligatoriska 

idrottsundervisningen (eleverna fick själva välja om de ville medverka eller inte i 

experimentet och enkätundersökningen, och alternativ fanns då ordinarie idrottslärare erbjöd 

undervisning för de inte ville delta). En förutsättning för att utföra fältexperimentet var att 

jag fick tillåtelse av ansvariga läraren att hålla i de fyra lektionerna. Jag kände till läraren 

sedan min tidigare lärarpraktik så valet föll på denna högstadieskola och årskurs. Detta är 

vad Hassmén och Hassmén (2012) menar med bekvämlighetsurval då man tar det som 

ligger nära till hands för att på ett snabbt och smidigt sätt komma igång med sin 

undersökning. Så det passade utmärkt att välja just denna grupp. 

Tanken med att använda två klasser var att på så sätt kunna ge en mer rättvis bild av 

motsvarande populationen och en större reliabilitet. I klasserna visste jag även att 

fördelningen av flickor och pojkar borde var jämn, vilket är bra när man gör ett urval av 

populationen så att det blir som en liten förminskning av den (Trost, 2007).  

Totalt deltog 45 elever (49 % pojkar och 51 % flickor) från två klasser i fältexperimentet 

och i enkätundersökningarna som utfördes två gånger. Antalet enkäter blev 87 stycken som 

samlades in efter att de fyra lektionerna var slutförda. Detta innebär att tre bortfall förekom i 

enkätundersökningen, på grund av att eleverna inte kryssat i någonting av alternativen i 

frågorna på enkäten. 

 

4.3 Mätinstrument 
 

Jag valde att samla in data från fältstudien genom att efter varje lektion dela ut en 

kvantitativ enkät (se bilaga 2) till de elever som deltog under respektive lektion. Enkäten 

bestod av 18 frågor som var designade för att mäta elevernas upplevda glädje, delaktighet, 

variation och tillräckligt med tid att lära nytt under en idrottslektion med fotboll, beroende 
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på vilket motivationsklimat jag valde att använda sig av 

(Resultatorienterat/Processorienterat). Alla frågor utom bakgrundsvariabelfrågan om kön 

(fråga 1) är utformade så att den svarande kan välja mellan fem alternativ på påståendet och 

skalan går från ”stämmer inte alls” till ”stämmer mycket bra”.  

För att få en tydligare bild av vilket motivationsklimat eleverna föredrar så är frågorna 

(2,4,5,7,8,10) utformade mer åt ett resultatorienterat motivationsklimat, och frågorna 

(3,6,9,11) åt det processorienterande klimatet. Fråga (12)  handlar om elevers uppskattning 

av egna förmågan att spela fotboll och frågorna (14-18) är designade för att mäta hur 

eleverna upplevde lektionen. Frågeformuläret är utformat från Newton, Joan, Duda och Yins 

(2010)  Sport Questionnaire-2 modell som bygger på frågor om hur eleverna upplever 

ledaren/läraren och gruppen/lagets sätt att förhålla sig till olika saker under lärandemiljön i 

idrott som kan uppfattas som typiskt process- eller resultatorienterat beteende.  

 

4.4 Genomförande 
 

Efter att kontaktat ansvarig lärare och fått godkännande om att utföra fyra lektioner med två 

olika klasser så började jag planera för de kommande lektionerna. I planeringsstadiet läste 

jag noga igenom litteraturen (Se Jaakkola, Digelidis, 2007; Roberts, Spink, Pemberton, 

1999; Hassmén, Hassmén, Plate, 2003; Hassmén, Hassmén, 2010) om respektive 

motivationsklimat jag skulle använda mig av och konstruerade utifrån det lektionerna till 

fältexperimentet. Inför experimenten skrev jag ut alla enkäter som skulle fyllas i efter varje 

tillfälle av eleverna. Fördelaktigt var att de båda klasserna hade sina lektioner i anknytning 

till varandra så jag kunde på ett enkelt sätt utföra experimentet med de båda klasserna på två 

dagar med en veckas mellanrum. Instruktionerna eleverna fick inför varje tillfälle var att det 

var frivilligt att delta i de båda experimenten och enkätundersökningarna samt att jag var 

från universitetet. Vidare förklarade jag att syftet var att undersöka olika ledarstilars 

påverkan på elevers upplevda glädje i ämnet idrott och hälsa med hjälp av två olika 

utformade lektioner i fotboll (se bilaga 1). 

Vid första experimentsituationen/lektionen för de båda klasserna användes den 

resultatorienterade metoden där jag försökte att utforma lektionerna så att det skulle 

upplevas som ett starkt tävlingsinriktat klimat, där i stort sett allt gick ut på att vinna över 

andra och där man fick straff när man misslyckades i form av armhävningar, situps, höga 

upphopp eller annat. Detta menar Duda (1999), karaktäriserar ett resultatorienterat 

motivationsklimat, där misstag ofta straffas och individer bedöms utifrån färdigheter.  Som 

ledare använde jag mig av ett väldigt auktoritärt ledarskap där jag var tydlig med att det var 
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jag som bestämde regler, tid, med mera. Jag använde mig av duktiga elever för att visa 

övningar och berömde bara insattser på lektionen som var direkt fördelaktigt för en individ 

eller lag att vinna eller korrekt med fotbollsenliga mått skickligt utfört. Förmågan 

värderades i stor utsträckning i jämförelse med andra. Signaler för start och stop i övningar 

och spel var otydliga då jag ena gången använde visselpipan och andra gången höjde rösten 

för att få dem att starta eller stoppa.  

De processorienterade experimentsituationerna/lektionerna utfördes veckan efter den 

resultatorienterade lektionen, den var utformad så att alla skulle kunna känna sig delaktiga 

och utvecklas utifrån sin egen kunskapsnivå. Det gick hela tiden ut på att uppmuntra elever 

till att göra sitt bästa och kämpa så skulle de lyckas och förmågan skulle stärkas (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003).  Till skillnad mot resultatorienterade lektionen så byggde detta 

lektionsupplägg mer på stationsbaserade övningar, där olika stationer krävde olika typer av 

färdigheter och inte bara med boll. Min ledarstil var här mer tillitsfull och demokratisk, där 

jag använde mig av personlig feedback och eleverna fick ta god tid på sig att utföra de olika 

momenten enligt (Roberts, Spink & Pemberton, 1999), och jag framhävde ofta att misstag är 

ett sätt att lära sig på. Jag gick även igenom i början av lektionen mer noggrann 

förklarningar av olika tekniker i pass och skott där eleverna sedan fick prova sina 

färdigheter.    

Efter respektive lektion var avklarad delade jag ut enkäter till de som deltagit i 

undersökningen och var noga med att påpeka att enkäten var anonym och att man kan när 

som helst kunde avbryta ifyllandet om man så skulle vilja. Enkäterna fylldes i av deltagarna 

på läktaren på en varsin stol som fanns i idrottshallen. Enkäterna lämnades sedan in till mig 

som väntade nere på golvet utifall eventuella frågor om oklarheter skulle uppkomma. När 

allt var klart tackade jag för deras medverkan och förklarade vart all data kommer att hamna.  

    

4.5 Databearbetning 
 

För att tolka all data jag samlat in från enkäterna använde jag mig av datorprogrammen 

Survey & Report och SPSS. Eftersom mina enkäter var ifyllda på papper förde jag över dem 

en och en in i Survey & Report för att få dem digitalt, en del digitaldata flyttades sedan över 

till SPSS för att kunna göra mer specifika sammankopplingar av resultaten.    

Fyra utav 87 enkäter var inte helt ifyllda, av orsaken att man inte velat kryssa i frågan eller 

att deltagaren helt enkelt hade missat dessa frågor. Jag valde ändå att använda mig av svaren 

från dessa deltagare, då de hade svarat på andra väsentliga frågor som jag fann 

användbarheten av.   
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4.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet skulle man kunna kalla för tillförlitlighet, det vill säga att en studie är säker i stor 

utsträckning och inte karaktäriseras av slumpmässiga resultat. Om en undersökning med 

hög reliabilitet skull göras om flera gånger skulle resultaten i största utsträckning bli 

desamma (Trost, 2007). Ett bra sätt att mäta reliabiliteten menar Hassmén och Hassmén 

(2008) är att utföra något två eller flera gånger, för att se kopplingarna och få en bild över 

den tidsmässiga stabiliteten i ett så kallat test-retest reliabilitet. För att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt valde jag att utföra studien på två årskurs 7 klasser där lektionerna, 

enkäterna och miljön där de svarade och lämnade in enkäterna såg likadana ut för samtliga 

elever. Mätinstrumenten i resultat och processorienterat motivationsklimat har prövats innan 

av Newton, Joan, Duda och Yin (2010) vilket gör att reliabiliteten även där ökar. 

Validitet i sin tur skulle man kunna istället kalla för tillämplighet. Har man verkligen mätt 

det som ifrån början var tänkt att mätas (Trost, 2007). I en studie med hög grad av validitet 

skall man senare kunna få fram förståliga och lämpliga resultat utifrån studiens syfte 

(Hassmén & Hassmén, 2008). För att få validitet i enkäterna så hölls frågorna inom ramar 

av vad det var jag ville undersöka samt att frågorna förenklades något med tanke på 

åldersgrupp så eventuella missuppfattningar inte skulle uppstå och därmed bli missvisande. 

För att få högsta möjliga validitet på de praktiska experimentsituationerna/lektionerna 

använde jag mig av Epstein (1989), Ames (1992) samt Treasure och Roberts (1995) 

framtagna skolanpassade TARGET modell med vad de menar med fördelaktigt till att skapa 

ett processorienterat motivationsklimat respektive resultatorienterat. Modellens principer 

försökte jag följa likvärdigt under alla fyra experimentsituationer/lektioner för att få så hög 

validitet som möjligt i fältexperimentet.  

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
 

Skall man på något sätt bedriva en testverksamhet när det gäller forskning, undersökning, 

studier eller liknande behövs bedömning av olika etiska aspekter som man skall följa 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav när 

man skall bedriva forskning (Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet) och innebar att alla berörda av forskningen skall bli informerade av 

den aktuella forskningen, de medverkande får själva bestämma om de vill delta, all data som 
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samlas skall vara anonym och förvaras konfidentiellt, samt att allt insamlat information får 

endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012).  

Alla elever informerades först om att jag var från universitetet och skulle undersöka två 

olika ledarstilars påverkan på elevers glädje till undervisningen i idrott och hälsa, detta med 

utförande av två lektioner i fotboll. Eleverna informerades även om att deltagandet i både 

experimenten och enkätundersökningarna var frivilliga och alternativ fanns att utföra 

idrottslektionerna med ordinarie idrottslärare om de skulle föredra det. Under 

enkätutförandet så fanns även en skriftlig inledning (se bilaga 1) kopplad till de fyra 

individskyddskraven för att tydligöra att all data hanteras korrekt. 
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5. Resultat 

 

Nedan kommer resultaten ifrån enkätundersökningen att redovisas, där de är behandlade utifrån 

respektive experimentsituation, bakgrundsvariabler sett till mitt syfte och frågeställningar samt 

könsfördelning. 

5.1 Förhållandet mellan planerat och upplevt motivationsklimat  
 

Syftet med experimentet var att skapa två olika motivationsklimat (processorienterat och 

resultatorienterat) och utföra dem under fyra idrottslektioner och med hjälp av elevers 

upplevelser i glädje, delaktighet, variation och tid att lära nya saker, undersöka eventuella 

för- och nackdelar med de olika motivationsklimaten i idrottsundervisningen. Men vid en 

jämförelse mellan experimentsituationerna/lektionerna (ES) angående hur eleverna faktiskt 

upplevde motivationsklimatet, det vill säga om de upplevde att det var resultat- eller 

processorienterat under respektive experimentsituation/lektion visade det sig att de upplevde 

att det var ett större processorienterat klimat vid de båda 

experimentsituationerna/lektionerna (se figur 1). Lektionerna (ES 1) som var tänkta att 

skapa ett resultatorienterat klimat (M=1.54;SD=0.48) upplevdes till och med mer 

processorienterat (M=3.43;SD=0.86) bland eleverna. Lektionerna (ES 2) där det var planerat 

att vara ett processorienterat klimat upplevde också eleverna att det var ett mer 

processorienterat klimat (M=3.30;SD=0.95), jämfört med resultatorienterat klimat 

(M=1.34;SD=0.36). Detta resultat tyder på att jag inte lyckades att skapa det planerade 

resultatorienterade motivationsklimatet under experimentsituation 1/lektion 1 (ES 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Upplevt motivationsklimat utifrån respektive experimentsituation, angivet i medelvärde. (n=87) 
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Hur upplevde eleverna de olika experimentsituationerna/lektionerna utifrån upplevd glädje, 

delaktighet, variation och tidsutrymme för att lära sig vid de olika 

experimentsituationerna/lektionerna? 

 

Figur 2. Upplevelser av de olika experimentsituationerna, angivet i medelvärde. (n=87) 

 

Resultaten utifrån de olika experimentsituationerna E1 och E2 visar att eleverna upplevde 

glädje, delaktighet, variation och tidsutrymme i nästan lika stor utsträckning vid båda 

experimentsituationerna (se figur 2). 

 

5.2 Samband oavsett experimentsituation 
 

Eftersom man inte kunde avläsa några större skillnader på upplevelser i respektive 

experimentsituation så blev nästa intressanta steg att undersöka hur de som upplevde ett 

processorienterat klimat respektive resultatorienterat oavsett experimentsituation ställer sig 

till studiens beroendevariabler. För trots mitt misslyckande att skapa ett resultatorienterat 

motivationsklimat så upplevde ändå en del elever att de var ett resultatorienterat klimat vid 

båda experimentsituationerna. Här ställs alla experimentsituationer mot de olika 

beroendevariablerna (tabell 1). 
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Tabell 1. Samband mellan elevernas upplevelser av olika motivationsklimat (process +resultatorienterat.) och 

studiens beroendevariabler, angivet i korrelation. (n=87)   

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  Resultatorienterat klimat (Ego) 1      

2.  Uppgiftsorienterat klimat (Task) -.19 1     

3.  Jag tyckte fotbollslektionen idag var 
rolig 

.27 .48 1    

4.  Jag kände mig delaktig på lektionen 
idag 

-.23 .36 .45 1   

5.  Jag tycker lektionen idag var varie-
rande i det vi gjorde 

-.15 .39 .45 .29 1  

6. Jag känner att jag fick tillräckligt med 
tid att lära mig nya saker under lektion-
en 

-.13 .57 .51 .22 .72 1 

 

I tabell 1 visas styrkan i sambanden mellan elevernas upplevelser av de olika process-och 

resultatorienterade motivationsklimaten och studiens beroendevariabler uttryckt i 

korrelationsmått (r). Korrelationsmått beskrivs enklast med att när r=0.00 innebär detta att 

det inte finns något samband alls mellan variablerna. Maximalt positivt samband är r=1.00 

och maximalt negativt samband är r= -1.00. Exempel skulle kunna vara om man ville 

undersöka samband mellan fysiskt aktivitet och kondition, då en positiv korrelation 

(exempel r=0.9) hade visat ett starkt samband på att ju mer fysiskt aktiv man är ju bättre 

kondition har man. Ett starkt negativt samband (exempel r= -0.9) hade inneburit att 

sambandet varit att ju mindre fysiskt aktiv man är ju sämre kondition har man. Ett annat 

exempel skulle kunna vara sambandet att rökning försämrar konditionen, där ett positivt 

samband skulle innebära att det fanns samband med att rökning försämrar konditionen. Ett 

negativt resultat skulle innebära att det fanns samband med att rökning förbättrar 

konditionen.    

I tabell 1 kan man utläsa att styrkan i sambandet mellan upplevt processorienterat respektive 

resultatorienterat motivationsklimat och samtliga beroendevariabler. Den minsta skillnaden i 

styrkan mellan de olika klimaten är beroendevariabeln ”Jag tyckte fotbollslektionen idag var 
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rolig” där sambandet för det upplevda processorienterade klimatet är starkare (r=0.48) än 

mellan ett upplevt resultatorienterat klimat (r=0.27), vilket betyder att de i båda upplevda 

klimaten tyckte fotbollslektionerna var roliga men de som upplevt klimatet processorienterat 

verkar tycka att det var lite roligare. Störst skillnader i styrkan finner man i frågan ”Jag 

känner att jag fick tillräckligt med tid att lära mig nya saker under lektionen”, där sambandet 

för processorienterat klimat (r=0.57) är betydligt starkare än den resultatorienterade klimatet 

(r= -0.13) och dessutom i positiv riktning. Den negativa korrelationen tyder på att ju mer 

processorienterat eleven upplevt klimatet desto mindre tid upplevde den att den fick lära sig 

under experimentsituationerna/lektionerna. Ytterligare fyra av fem beroendevariabler 

kopplade till upplevt resultatorienterat motivationsklimat visar på en negativ korrelation, 

vilket styrker att elever i ett upplevt resultatorienterat motivationsklimat i större grad 

upplevde att de kände sig mindre delaktiga, att variationen var mindre och att tiden att lära 

sig nya saker blev lidande. 

5.3 Könsfördelning  
 

Tabell 2a och 2b visas styrka i samband mellan flickor (2a) och pojkars (2b) upplevelser av 

de olika process- och resultatorienterade motivationsklimaten och studiens 

beroendevariabler uttryckt i korrelationsmått (r). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Resultatorienterat klimat  1      

2. Processorienterat klimat  -.25 1     

3. Jag tyckte fotbollslektionen 
idag var rolig 

-.38 .54 1    

4. Jag kände mig delaktig på 
lektionen idag 

-.49 .23 .50 1   

5. Jag tycker lektionen idag var 
varierande i det vi gjorde 

-.31 .40 .46 .33 1  

6. Jag känner att jag fick till-
räckligt med tid att lära mig 
nya saker under lektionen 

-.29 .62 .44 .17 .76 1 

 

Tabell 2a. Samband mellan flickors upplevelser av olika motivationsklimat (process +resultatorienterat.) och 

studiens beroendevariabler, angivet i korrelation. (n=44) 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Resultatorienterat klimat  1      

2. Processorienterat klimat  -.25 1     

3. Jag tyckte fotbollslektionen 
idag var rolig 

-.23 .38 1    

4. Jag kände mig delaktig på 
lektionen idag 

.04 .41 .31 1   

5. Jag tycker idag lektionen var 
varierande i det vi gjorde 

-.01 .42 .47 .30 1  

6. Jag känner att jag fick till-
räckligt med tid att lära mig 

nya saker under lektionen 
.02 .55 .61 .30 .69 1 

 

Tabell 2b.  Samband mellan pojkars upplevelser av olika motivationsklimat (process +resultatorienterat.) och 

studiens beroendevariabler, angivet i korrelation. (n=43)  

 

Ur tabellerna kan man tyda att hos flickorna så är sambanden positivt starka mot 

beroendevariablerna i ett processorienterat klimat, och i ett resultatorienterat klimat är 

samtliga resultat sambandsenliga negativta med största styrkan (r= -0.49) i 

beroendevariabeln ”Jag kände mig delaktig på lektionen idag”. Hos pojkarna kan man utläsa 

att sambanden är ganska starka i ett processorienterat klimat, samtidigt som i ett 

resultatorienterat klimat inte tyder på något samband alls i fyra av fem beroendevariabler. 

Enda frågan där man kan se ett samband i det resultatorienterade klimatet hos pojkarna 

är ”Jag tyckte fotbollslektionen idag var rolig” där korrelationen visar på ett negativt resultat 

(r= -0.23) vilket innebär att när de upplevde motivationsklimatet resultatorienterat så finns 

det samband att de tyckte det var mindre rolig på lektionen. 

 

I bakgrundsvariabeln ”Jag tyckte fotbollslektionen idag var rolig” ser man att sambandet 

mellan upplevt motivationsklimatet processorienterat är starkare för flickorna (r=0.54) 

jämfört med pojkarna (r=0.38), vilket visar på att flickorna tyckte det var roligare än 

pojkarna när de upplevde motivationsklimatet processorienterat. En annan 

bakgrundsvariabel där sambanden skiljer sig åt i styrka mellan könen är ”Jag kände mig 

delaktig på lektionen idag” där man kan se en tydlig negativ korrelation hos flickorna (r= -

0.47) i ett resultatorienterat klimat, mot pojkarnas (r=0.04) vilket tyder på att om flickorna 
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upplevde motivationsklimatet resultatorienterat ju mindre delaktiga kände de sig, pojkarnas 

resultat visar att det är ett mycket svagt samband vilket innebär att de varken kände sig mer 

eller mindre delaktiga i det upplevda resultatorienterade klimatet. Detta visar sig vara ett 

vanligt mönster när man tittar på samband i upplevt resultatorienterat klimat, där hos 

flickorna visar en tydlig negativ korrelation mot samtliga bakgrundsvariabler, samtidigt som 

pojkarnas ligger närmare ett samband som varken är positivt eller negativt. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att båda könen även upplevde större glädje, 

delaktighet, variation och tid att lära i ett upplevt processorienterat motivationsklimat mot 

samtliga variabler. Flickorna upplevde att de kände mindre glädje, delaktighet, variation och 

tid att lära i ett motivationsklimat som upplevdes resultatorienterat än vad pojkarna gjorde.  

 

 5.4 Sammanfattning av resultat  
 

Då jag inte helt lyckades skapa det planerade resultatorienterade motivationsklimatet vid 

första experimentsituationen (E 1) så upplevdes klimaten väldigt lika varandra vid de båda 

experimenttillfällena. Ingen större skillnad visade sig heller mot beroendevariablerna mellan 

de båda experimentsituationerna. Ser man till däremot till elevernas upplevelser av 

motivationsklimatet oavsett experimentsituation finner man större skillnader i resultaten 

som är intressanta. 

 

I könsfördelningen hittar man starka samband med att flickor som upplevt klimatet 

resultatorienterat oavsett experimentsituation kände mindre glädje, delaktighet, variation 

och tid att lära sig nya saker i större utsträckning än pojkarna gjorde. De två starkaste 

sambanden hos flickorna var beroendevariablerna ” Jag tyckte fotbollslektionen idag var 

rolig” (r=0.54) och ”Jag känner att jag fick tillräckligt med tid att lära mig nya saker under 

lektionen” (r=0.62) i ett upplevt processorienterat klimat. Hos pojkarna var variablerna ”Jag 

tycker idag lektionen var varierande i det vi gjorde” (r=0.42) och ”Jag känner att jag fick 

tillräckligt med tid att lära mig nya saker under lektionen” (r=0.55) också det i ett upplevt 

processorienterat klimat. Totalt sett så upplevde båda könen ett starkare samband mot 

samtliga bakgrundsvariabler i ett upplevt processorienterat motivationsklimat jämfört med 

ett upplevt resultatorienterat. 
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6. Diskussion 

Nedan kommer resultaten som visats i studien att diskuteras samt diskussioner kring val av 

metodanvändningar. Tipps på fortsatt forskning kring ämnet nämns även på slutet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Förhållandet mellan planerat och upplevt motivationsklimat 
 

Resultaten här visar att eleverna vid båda experimentsituationerna upplevde att 

motivationsklimatet var processorienterat vilket tyder på att jag inte lyckades skapa det 

tänkta resultatorienterade motivationsklimatet. För att skapa ett resultatorienterat klimat 

utgick jag från Epstein (1989), Ames (1992), Treasure och Roberts (1995) anpassade modell 

för TARGET principen till idrott och hälsa för att skapa de olika motivationsklimaten. Jag 

följde principerna väl men valde att inte vara allt för hård mot eleverna när jag försökte 

skapa ett resultatorienterat klimat för att inte vissa elever skulle må dåligt av det. Jag hade ju 

trots allt fått lov att utföra experimentet av skolan och jag ville ju att eleverna skulle må bra 

och ansluta till nästa experimentsituation utan att känna allt för stor ångest och oro. Detta 

stödjs av Hassmén, Hassmén och Plate (2003) som menar att all form av testverksamhet 

kräver en noga betraktelse av olika etiska perspektiv som testanvändaren bör följa. Även 

Hassmén och Hassmén (2010) nämner vikten av etik i ledarskapet, de menar att en ledare 

som följer etiska principer inte lika lätt kommer att förleda till att använda sin position 

negativt. 

 

Varför eleverna upplevde båda motivationsklimaten processorienterade tror jag dels kan 

bero på att jag valde att utföra de resultatorienterade experimentsituationerna först. Eleverna 

tyckte nog det var roligt att någon ny lärare undervisade och att det var olikt den ”vanliga” 

idrottslektionens struktur vilket kan ha påverkat deras upplevelser. Intressant hade varit att 

som jag hade tänkt först, men som föll bort på grund av att jag inte tyckte den 

processorienterade lektionen var färdig i planeringen vid experimentsituation 1. Tanken var 

att en av klasserna skulle vid experimentsituation 1 ha det processorienterade klimatet, detta 

för att se om just påverkan av förstalektion med ny ”lärare” visade skillnader i resultaten. Av 

idrottskläderna att döma verkade många elever även komma ifrån föreningslivet. Ett 

resultatorienterat motivationsklimat menar Londos (2005) är mer fördelaktigt för elever från 

föreningslivet, där klimatet oftast är resultatorienterat.  Detta medför att de som utövar eller 

utövat till exempel fotboll på föreningsnivå kan känna igen sig i en stor mängd sammanhang 
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i idrottsundervisningen. I och med lagbollspelets höga kvantitet i skolidrottsamanhang har 

det även en hög status att kunna bland eleverna då den inte liknar de andra teoretiskt 

dominerande arenorna som annars hittas i skolans värld. 

 

 Papaioannou (2002) påpekar även att ett processorienterat motivationsklimat har en positiv 

effekt på elever som är processinriktade och ett resultatorienterat klimat är positivt på de 

resultatinriktade. Med andra ord så är båda motivationsklimaten fördelaktiga beroende på 

elevens individuella motivationsorientering, vilket borde betyda att det är svårt att i ämnet 

idrott och hälsa få alla elever att känna motivation till vilket motivationsklimat som råder.  

 

6.1.2  Samband oavsett experimentsituation 
 

Resultaten i denna studie stödjer vad tidigare forskning har konstaterat (Se bl.a. Treasure & 

Roberts, 1995; Papaioannou, 2002; Seifritz m.fl. , 1992), det vill säga att ett 

processorienterat motivationsklimat leder till högre tillfredställelse bland elever. I Bartoli 

m.fl. (2015) undersökning visade det sig att elever i ett processorienterat klimat upplevde 

större glädje och tillfredställese än elever i ett resultatorienterat klimat. Resultaten tyder 

även på att när eleven upplever att motivationsklimatet är processorienterat så leder detta till 

en ökad glädje, delaktighet, variation och tid att lära nytt mot samtliga variabler. Det är 

förmodligen också ett ytterligare tecken på att elever uppfattar och tolkar 

motivationsklimaten olika utifrån sin egen kompetens och motivation som tidigare nämnts.  

 

Trots misslyckandet med att skapa ett starkt resultatorienterat motivationsklimat så visar 

ändå resultaten på att ett processorienterat klimat är det mest fördelaktiga för eleverna. Detta 

innebär att lärarrollen blir väldigt komplex i avseende att tillfredsställa alla elevers behov 

utifrån upplevd kompetens och motivation, men som Bartoli m.fl. (2015) skriver i sin 

sammanfattning av sin studie så är det viktigt för en idrottslärare att vara medveten om vad 

som händer om man påverkar motivationsklimatet att bli övervägande process- eller 

resultatorienterat. Då det processorienterade motivationsklimatet tyder på att 

tillfredställningen hos elever ökar borde det tänket genomsyra idrottslektionerna.  

Elevernas resultat av att det resultatorienterade motivationsklimatet inte upplevdes 

resultatorienterat skulle även kunna innebära att jag inte misslyckades med att skapa det 

resultatorienterade motivationsklimatet utan att de eleverna helt enkelt föredrog detta 

motivationsklimat i sin undervisning. 
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Min åsikt är att det är idrottslärarens sätt att vara som påverkar det mesta i upplevelsen kring 

vilket motivationsklimat som råder. Mitchell (1996), Papaioannou (1995), Seifriz m.fl. 

(1992) och Theeboom (1995) menar alla att det är ledaren, tränaren men även 

lagmedlemmar/klasskamrater samt föräldrar som bidrar till det rådande motivationsklimatet. 

Uppmanas eleverna till att delta i aktiviteten med syfte att utvecklas och bli bättre utifrån 

egna förutsättningar eller av att vara bättre än andra och att vinna över dem. Föräldrar och 

klasskamrater som frågar individen om de vann eller förlorade matchen snarare än frågor 

kring själva utförandet utifrån individen själv kommer att bidraga till ett motivationsklimat 

som blir av yttre faktorer d.v.s. ett mer resultatorienterat och mindre kontrollerbara faktorer. 

(Hassmén, Hassmén, Plate, 2003).  

 

Min tanke är att idrottsläraren kan genom sitt sätt att vara och sina val lägga tyngden på vad 

som är viktigt under en idrottslektion oavsett om det tävlas i att komma först, göra mest mål 

etc. genom att prata med elever på ”rätt” sätt och lära att känna olika elevers kompetens och 

motivation. Detta innebär att läraren själv måste vara motiverad och engagerad i sitt 

yrkesval att hjälpa elever till att uppleva fysisk aktivitet positivt.   

 

6.1.3 Könsfördelning 
 

Att flickorna skulle känna mindre glädje, delaktighet, variation samt tid att lära sig i ett 

upplevt resultatorienterat motivationsklimat i större utsträckning än pojkarna var enligt mig 

väntat. Det som Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar med det traditionella synsättet 

på vissa idrotter som tyvärr ligger lite kvar i samhället verkar stämma. Idrotter som fotboll, 

ishockey, boxning etc. domineras av män och upplevs manliga, typiskt kvinnligt upplevs 

konståkning, gymnastik ridning etc. som stereotypen. Detta har en påverkan av i vilken 

omfattning könens val av idrotter omfattar. När ett motivationsklimat är resultatorienterat så 

går ofta aktiviteterna ut på vem som kommer först i mål, vem som hoppar högst, vem som 

är uthålligast etc. och elever jämförs med bedömningen av kompetens. De fysiska 

skillnaderna mellan könen blir här till en fördel för flertalet pojkar som oftast är starkare 

fysiskt. Resultaten visade på väldigt svaga samband mellan de pojkar som upplevt ett 

resultatorienterat motivationsklimat och studiens beroendevariabler vilket innebär att de 

varken kände mer eller mindre glädje, delaktighet, variation eller tid att lära nytt i ett 

resultatorienterat motivationsklimat. Detta tror jag kan bero på att det är mer vanligt hos 

pojkar att det tävlas om vilken som är starkast, snabbast etc. utanför skolan som leder till att 
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de inte reagerar lika starkt negativt på ett resultatorienterat klimat i skolidrottsamanhang 

jämfört med flickorna.  

 

Båda könens resultat påvisar ett starkare samband mot samtliga beroendevariabler i ett 

upplevt processorienterat motivationsklimat vilket även tidigare forskningar besvarat (Se 

bl.a. Ommundsen, Roberts, 1999; Yoo, 1997). Med tanke på vad skolverket (2011) menar 

med huvuduppdraget i kursplanen för idrott och hälsa där det skall syfta till att eleven 

utvecklar ett livslångt intresse för fysisk aktivitet så pekar det på att ett processorienterat 

motivationsklimat i fotboll på idrottslektionerna är att föredra då det leder till ökad glädje, 

delaktighet, variation och tid att lära nya saker. 

 

Idrottslektioner är olikt föreningsidrotten i stort då flickor och pojkar idrottar tillsammans, 

detta är en viktig del av utbildningen i det sociala och livslånga färdigheter av samarbete. 

Ommundsen & Roberts  (1999) Roberts & Ommundsen (1996) (Seifriz mfl.,1992) 

Treasure&Roberts (1998) Yoo (1997) Ommundsen mfl.(1997) menar alla att genom att 

använda sig av ett processorienterat motivationsklimat leder till effektivare 

inlärningsstrategier samt tron på idrott och hälsa är att utveckla sociala och livslånga 

färdigheter.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Mitt val av fältexperiment med en kvantitativ metod passade bra då jag ville undersöka för- 

och nackdelar med de olika motivationsklimaten. Det kvantitativa sättet att samla data i 

form av enkäter var ett rätt val för att få in numeriska data från experimenten. Urvalet med 

två klasser innebar att jag kunde få en lite bredare bild av vad eleverna upplever i just den 

årskursen. Här skulle jag vänt på experimentsituationerna för ena klassen för att eventuellt 

påvisa skillnader i att undervisas i ett processorienterat motivationsklimat först, detta 

uteblev på grund av att min planering till det processorienterade motivationsklimatet 

(experimentsituation/lektion 2) inte helt var klart vid den tidpunkten jag hade fått tillåtelse 

att utföra fältexperimentet.  

 

Användningen av dataprogramen Survey & Report och SPSS var helt rätt då det gav mig 

resultaten av enkäterna som jag behövde för att undersöka likheter och skillnader vid de 

båda experimentstationerna för mina syften och frågeställningar. 
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Enkäten som delades ut upplevde jag i huvudsak fungerade bra då jag fick svar på studiens 

frågeställningar. Några frågor skulle med facit i hand kunna tagits bort (Fråga 12-13, se 

bilaga 1) då det blev för mycket information som senare valdes bort i studien. En fråga som 

hade varit intressant att lägga till hade varit en fråga om eleverna tillhörde en förening på 

fritiden, för att undersöka om det finns något samband mellan de olika formerna av 

upplevda motivationsklimat och om man tidigare har varit med i en förening.   

 

Studiens reliabilitet uppfattar jag som relativt hög då det var jag som ledde 

experimentsituationerna/lektionerna och kunde styra de olika klimaten mot liknande håll så 

gott det gick under experimentsituationerna/lektionerna, här var det svårt att få de båda 

experimenten/lektionerna på exakt samma sätt. Validiteten blev lidande eftersom jag inte 

lyckades skapa det tänkt höga resultatorienterade motivationsklimatet. De flesta elever 

upplevde ändå att motivationsklimatet var i någon grad resultatorienterat vilket gjorde att 

jag ändå kunde använda denna variabel i analysen.  

 

För att göra studien ännu mer generaliserbar kunde jag utfört fältexperimentet på två olika 

skolor. Motivationsklimatet som redan finns på en skola kan spegla elevernas uppfattningar 

om det. Jag skulle även kunnat studera äldre eller yngre klasser för att se om det skiljer sig 

åt i åldrar på en skola eller om resultaten blir det samma. Tanken är att när man kommer in 

som en ”ny” lärare upplevdes det att eleverna tyckte det var kul oavsett vad det var, just för 

att det var nytt och inte liknade den vanliga idrottsundervisningen. Därför skulle det vara 

intressant att under en längre tid studera utvecklingen av motivationsklimaten.  

  

6.3 Fortsatt forskning 
 

Föreningsidrottens motivationsklimat liknar den resultatorienterade, det skulle vara 

intressant att undersöka eventuella skillnader mellan elever som idrottar i en idrottsförening 

på fritiden och elever som inte föreningsidrottar, gällande hur de upplever de olika 

motivationsklimaten under idrottsundervisningen. 
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Fakulteten för hälsa, natur-och teknikvetenskap 

Enkät till c-uppsatts idrott och hälsa 

 

Hej! 

Jag heter Daniel Eriksson och skriver just nu en uppsats på Karlstads universitet i ämnet 

idrott och hälsa där jag undersöker hur elever i skolan upplever olika former av 

undervisning i ämnet. Du som elev på -------- skola har valts ut att ingå i denna 

undersökning.  

 

Frivillighet 

Din medverkan är dock frivillig och du kan när som helst avbryt ditt deltagande utan att det 

får några som helst konsekvenser. 

 

Anonymitet  

Det är viktigt att du svarar ärligt på frågorna. Det kan vara bra att veta att dina svar 

behandlas anonymt. Det betyder att det inte går att veta att ta reda på hur just du som enskild 

person har svarat på frågorna. 

 

Tidsgång 

Enkäten tar ca 4-10 minuter att fylla i. 

 

Utvärdering 

Resultaten kommer senare att publiceras i en uppsats. 

 

 

 

Hälsningar 

Daniel Eriksson 

Karlstad universitet 

Student 
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