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Sammanfattning 

Nyckelord 

Elevens upplevda glädje, elevens upplevda kompetens, Idrott och Hälsa, motivationsklimat 

Bakgrund 

Som framtida idrottslärare finns det ett intresse i att skapa lektioner som får eleven engagerad 

i ämnet. Skolverket beskriver i sin kursplan hur undervisningen i Idrott & Hälsa ska syfta till 

att eleven utvecklar ett långsiktigt intresse för fysisk aktivitet (Skolverket, 2011). Som 

idrottslärare kan du då på olika sätt och med olika förutsättningar påverka utfallet att 

skolverket mål. Intressant är hur det motivationsklimat som läraren skapar påverkar elevens 

upplevda glädje- och kompetens, som i sin tur också kan bidra till ett långsiktigt intresse för 

ämnet. 

Syfte 

Den här studiens syfte är att undersöka de upplevda motivationsklimatens påverkan på 

elevens upplevda- kompetens och glädje. Studien riktade sig mot undervisningen i Idrott & 

Hälsa på högstadiet. 

Metod 

Metoden för att undersöka frågeställningarna var kvantitativ i form av enkäter. Totalt deltog 

55 stycken i enkätundersökning. Deltagarna var högstadieelever i årskurs- 7, 8 och 9. 

Resultat 

Resultatet visade på att det motivationsklimat som eleverna upplevde som högt 

uppgiftsorienterat var det motivationsklimat som eleverna upplevde mest glädje och 

kompetens i. Överlag så upplever sig pojkarna som mer kompetenta och glädjefyllda än 

flickorna. 

Diskussion 

Resultatet från den här studien liknar vad tidigare forskning redan kommit fram till. Men 

huruvida den upplevda glädjen är ett resultat av den upplevda kompetensen eller det upplevda 

motivationsklimatet måste undersökas närmare. Trots det är det högt upplevda 

uppgiftsorienterade motivationsklimatet är det motivationsklimat som har störst effekt på 

upplevd- glädje och kompetens. 



 
 

Abstract 

Keywords 

Physical Education, motivation climate, perceived competence, perceived enjoyment 

Background 

As future physical education teachers there is an interest in creating lessons that makes the 

pupils committed to the subject. The National Agency for Education describes in its 

curriculum for PE that the subject aim to ensure that pupils develop a long term interest in 

physical activity (Skolverket, 2011). As a teacher in PE there is different ways to achieve the 

National Agency goals. Interesting is how the motivation climate that the teacher creates 

affects the student's perceived- joy and competence, which in turn can contribute to a long 

term interest in the subject. 

Purpose 

This study aims to investigate the impact various motivational climates have on the student 

perceived- competence and joy. The study is targeted against the high school education of 

physical education. 

Method 

The method used to examining the issues was quantitative in the form of polls. A total of 55 

persons participated in the survey. The participants were high school students in the grades 7, 

8 and 9. 

Result 

The results showed that a motivational climate that was perceived as highly task-orientated 

was the motivational climate that got students to feel the most joy and competence. Overall, 

the results show that boys felt more competent and joyous than girls. 

Discussion 

The results from this study are similar to what previous researches had already concluded. But 

whether the perceived joy is a result of the perceived competence or the perceived 

motivational climate must be examined more closely. Nevertheless, it is the highly perceived 

task-oriented motivational climate that have the greatest effect on perceived- joy and 

competence. 
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1. INLEDNING 

Motivation kan beskrivas som ett krav på all mänsklig aktivitet. Tillämpar vi det på skolans 

undervisnings betyder det att både lärare och elever måste ha motivation för att syftet med 

skolans kursplaner ska uppnås. Intressant inom motivation är begreppet målorienterad 

prestationsmotivation (eng. Achievment Goal Theory) som kan förklaras med hur och varför 

en individ känner sig framgångsrik (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 I skolvärlden talas det om vilket studieklimat som finns i klasser och undervisningssalar. 

Något som jag aldrig tänkt på att det också talas om är vilket motivationsklimat läraren skapar 

i sin undervisning. Motivationsklimat kan lätt förklaras med vilka målsättningar 

undervisningen främjar. Är undervisningens motivationsklimat resultatorienterat så kommer 

undervisningen att lyfta fram och berömma de allra bästa. Om klimatet istället är 

uppgiftsorienterat så främjar undervisningen lärandet, vilket skapar bättre förutsättningar för 

att fler utvecklas (Ommundsen & Bar-Eli, 1999). 

Den inre motivationen hos en individ är beroende att tre faktorer; kompetens, autonomi 

(självbestämmande) och samhörighet (Hassmén & Hassmén, 2010). Inre motivation 

associeras med intresse, beslutsamhet, psykisk välmående och glädje (Biddle & 

Chatzisarantis, 1999). Detta är optimala egenskaper för en elev i jakten på kunskap. Vänder vi 

på detta och antar att intresse, beslutsamhet, psykiskt välmående och glädje associeras med 

inre motivation blir det rätt klart vad en idrottslärare kan göra för att underlätta för elevernas 

jakt på kunskap. Extra intressant i det här sammanhanget är egenskaperna intresse och glädje, 

men framförallt det sistnämnda.  

Elever som befinner sig i ett motivationsklimat som upplevs vara uppgiftsorienterat uppvisar 

egenskaper så som kompetens, ökat självförtroende och ökad inre motivation (Harwood, 

Keegan, Smith & Raine, 2015). Hassmén & Hassmén (2010) redogör för att när motivationen 

kommer inifrån så är aktiviteten självbestämd, vilket betyder att autonomin som förklarades 

tidigare är uppfyllt. Den inre motivationen bidrar också till att människan känner sig 

kompetent i uppgiften och upplever glädje i utförandet. 

Det känns tydligt vad en lärare i Idrott & Hälsa kan göra för att öka intresset för ämnet och på 

så sätt öka kunskaperna. Men stämmer detta i verkligheten? Syftet med denna uppsats är att 

undersöka om och i så fall hur upplevelsen av olika motivationsklimaten hänger ihop med 

elevens upplevda- kompetens och glädje. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 MÅLORIENTERAD PRESTATIONSMOTIVATION 

Ommundsen & Bar-Eli (1999) redogör för målorienterad prestationsmotivation (Achievement 

Goal Theory) och hur personer som är huvudsakligen resultat- eller uppgiftsorienterade tänker 

när de försöker nå ett mål. De personer som är resultatorienterade jämför gärna sin egen 

prestation med andra och får oftast bara känslan av att ha lyckats när de är bättre än andra, 

eller lika bra som andra fast med mindre ansträngning lagd på uppgiften. Till skillnad från den 

första gruppen så nöjer sig de uppgiftorienterade med att ha gjort sitt bästa och lyckats med 

uppgiften. Resultatet av dess prestation jämförs med tidigare prestationer som personen själv 

har gjort. På vilket sätt en elev tänker gällande att nå ett mål kan alltså ha betydelse för hur 

eleven i fråga tar den feedback som han eller hon fått och hur denne använder feedbacken för 

att ta sig närmare målet.  

Hos hög- och lågpresterande individer finns vissa karaktärsdrag i hur de tänker i olika 

situationer. Anmärkningsvärt är att lågpresterande individer ofta anser att framgång bestäms 

att yttre faktorer som inte går att påverka, medan motgångar bestäms av de inre faktorerna hos 

individen. Detta kan tyckas vara ett väldigt destruktivt beteende och frågan är hur detta 

påverkar motivationen hos individen. Lågt presterande individer har också en hög strävan att 

undvika misslyckande och förknippar detta med skam och oro. Dessvärre är deras strävan att 

lyckas väldigt låg. Värt att nämna är att egenskaperna hos låg- och högpresterande flyter 

samman och blandar sig, en individ kan därför inte vara helt lågpresterande i dess tankesätt 

och heller inte helt högpresterande (Hassmén & Hassmén, 2010). Hur feedback tas emot av 

lågpresterande är intressant med tanke på hur deras tankesätt är. 

 

2.2 MOTIVATIONSKLIMAT 

I skolans undervisning i ämnet Idrott och Hälsa är det också viktigt att läraren anammar rätt 

motivationsklimat. Precis som att en individ kan ha ett resultat- eller uppgiftsorienterad 

prestationsmotivation kan också klimatet i undervisning ha dessa utmärkande egenskaper, 

vilka är högst påverkbara av läraren i undervisningen. Med detta menas att om läraren 

berömmer och belönar de elever som är allra bäst på någonting kommer motivationsklimatet 

att vara resultatorienterat. Utmärkande för resultatorienterat motivationsklimat är att 

individerna jämförs med varandra. Ett exempel kan vara att idrottsläraren fokuserar på 

eleverna som hoppar längst i längdhopp. Lektionen får då en resultatorienterad jargong och 
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eleverna kan då känna att det är prestationen som står i fokus och inte lärandet. Detta har 

förstås stor påverkan inte bara på lärandet utan även på de mindre bra presterande elevers 

motivation och självförtroende. Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat syftar istället till att 

läraren belyser lärandet i undervisningen genom att påpeka förbättringar som kan göras i 

specifika moment men också utvärdera och analysera vad eleverna faktiskt har lärt sig. Det 

kan till exempel handla om att läraren berömmer en elev för att ha hittat alla kontroller på 

lektionens orientering, när eleven lektionen innan inte lyckats med det. Viktigt då är att 

läraren är tydlig i att det är förbättringen som eleven beröms för, och inte det faktum att alla 

kontroller hittades. Fokus riktas då från att vara bäst till att lära sig något (Hassmén, Hassmén 

& Plate, 2003). Motivationsklimatet i klassrummet styrs därför först och främst av den person 

som ger återkopplingen, alltså läraren. Vad som enligt läraren, utgör framgång och 

misslyckande och sättet läraren ser på dessa kommer att ha betydelse för vilket 

motivationsklimat som finns i klassrummet (Escartí & Gutiérrez, 2001). Viktigt att poängtera 

är att det är elevens uppfattning om motivationsklimatet som är av värde. En elev kommer att 

se motivationsklimatet ur en personlig synvinkel, och egenskaper hos eleven så som 

målorientering, upplevd kompetens och inre motivation till aktiviteten har betydelse för 

vilken uppfattning denne har (Jaakkola & Digelidis, 2007). 

Braithwaite-Spray m.fl. (2011) visar på fördelar och nackdelar med de olika 

motivationsklimaten. Analysen visade att icke önskvärda resultat så som oro, uttråkning, 

konkurrens och resultatorienterat beteende var vanligast förekommande i grupper som vistats 

i ett resultatorienterat motivationsklimat. De grupper som istället vistades i ett 

uppgiftorienterat klimat visade upp egenskaper som bland annat inställning, hängivenhet, 

glädje, kompetens och självförtroende. 

 

2.3 UPPLEVD KOMPETENS 

Den upplevda kompetensen kan te sig olika beroende på vilken målorientering en person har. 

En person som är resultatorienterad och är väldigt duktig, men inte bäst, kommer inte att 

uppleva den är tillräckligt kompetent eftersom jämförelser ständigt görs med andra. Den 

resultatorienterade har därför behovet av att vara överlägsen för att känna sig kompetent. Om 

samma person istället är uppgiftsorienterad kommer den att jämföra sig med sig själv och hur 

dess förmågor inom området har utvecklats. Den upplevda kompetensen är då inte beroende 

av hur duktiga andra personer är (Lintunen, 1999). 
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2.4 GLÄDJE I UNDERVISNING 

Människor som säger sig glädjas av fysisk aktivitet är de som också tenderar att fortsätta hålla 

sig fysiskt aktiva. Att glädja sig i fysisk aktivitet förknippas med motivationen att förändra 

sig, att ta sig an strukturerade träningsprogram och ökad nivå av fysisk aktivitet (Marcus & 

Forsyth, 2009). 

Barkoukis (2007) redogör för att barn ser dem själva genom andras ögon det vill säga att 

andras uppfattningar om dem speglar hur de värderar sig själva. Detta är en bidragande faktor 

till varför barn som upplever sig själva som mindre kompetenta har färre kompisar att leka 

med. För att sätta detta i kontexten så kan detta förklara varför barn som upplever sig mindre 

kompetenta i ämnet Idrott & Hälsa inte heller ser någon glädje i undervisningen. Barkoukis 

(2007) förklarar också för det uppgiftorienterade motivationsklimatet och dess fördelar så som 

glädje och engagemang. När uppmärksamheten förflyttas från att vara bäst (resultatorienterat 

motivationsklimat) till att lära sig något (uppgiftorienterat motivationsklimat) så finner sig 

eleverna mer kompetenta, får bättre social tillhörighet med gruppen och kan uppleva glädje i 

undervisningen. 

Elever som ser positivt på undervisning i Idrott & Hälsa har högre inre motivation än de 

elever som ser negativt på undervisningen. De elever som upplever glädje i undervisningen 

har visat sig uppleva sig själva som mer kompetenta i idrott och är mer uppgiftorienterade. 

Det har också visat sig att de som upplever glädje i undervisningen är till större utsträckning 

aktiva på lektionerna (Ommundsen & Lemyre, 2007). Den upplevda glädjen och inställningen 

som eleven har till undervisningen påverkar således den inre motivationen, den upplevda 

kompetensen och prestationsmotivationen positivt. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka sambandet mellan de upplevda 

motivationsklimaten och elevens upplevda glädje och kompetens. Dessa frågor kommer att 

ställas mot lektioner och undervisning i Idrott & Hälsa på högstadiet. 

- Hur skiljer sig den upplevda- glädjen och kompetensen i de olika motivationsklimaten 

i undervisningen i Idrott & Hälsa 

- I vilket motivationsklimat upplever eleverna att de som mest glädjefyllda i ämnet 

Idrott & Hälsa. 

- I vilket motivationsklimat upplever sig eleverna att de är som mest kompetenta i 

ämnet Idrott & Hälsa? 

- Finns det några skillnader mellan könen för ovanstående frågor? 

 

3.1 HYPOTESER 

Min hypotes är att de elever som upplever att lektionerna i Idrott & Hälsa har ett högt 

uppgiftsorienterat klimat kommer att tycka att lektionerna är roligare och upplever sig själva 

som mer kompetenta i ämnet än de elever som upplever lektionerna som högt 

resultatorienterade.  
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4. METOD 

4.1 DESIGN 

Den kvantitativa metodteorin handlar om att försöka undersöka en fråga i dess bredd och 

involverar oftast ett större urval där många respondenters svar kan analyseras till data, 

intresset är då att finna det som karaktäriseras av en större grupp. Utgångspunkten för 

kvantitativ forskningsmetod är att göra resultaten mätbara och numeriska relationer görs 

mellan delar i resultaten (Hassmén & Hassmén, 2008). Att presentera en studies data 

numerisk säger att studien i sig är kvantitativ (Svartdal & Frode, 2001). 

Eftersom syftet med min uppsats är att undersöka hur en viss grupp av individer känner i olika 

typer av miljöer har jag valt den kvantitativa forskningsmetoden. I analysen av data kan jag då 

generalisera vad dessa personer tycker och tänker i olika sammanhang och miljöer. 

Undersökningen syftar till att finna samband, men också skillnader mellan grupper av 

personer (Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom undersökningen har ett klart syfte där olika 

faktorer ställs mot varandra har jag valt att använda mig av strukturerade enkäter. På så vis får 

jag med alla variabler som behövs för att besvara undersökningens syfte (Stukát, 2011). 

 

4.2 URVAL 

Den här studien är baserad på 55 elever på en högstadieskola i Värmlands län. Eleverna som 

representerar studien är från tre olika klasser (åk7, åk8 och åk9). Varje klass undervisades av 

olika idrottslärare vilket betyder att studien också fick med tre olika ledare.  

Hassmén & Hassmén (2008) redogör för urvalet som ett stickprov av deltagare i en 

population. I urvalet ska resultatet av undersökningen kunna göras igen med liknande resultat. 

Urvalet bör med andra ord representera populationen. Stúkat (2011) beskriver att resultatet 

inte bara ska gälla urvalsgruppen, utan ett nytt stick prov ska kunna göras i populationen med 

liknande resultat. Den här studien är gjord med ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att 

urvalet inte har bestämts av slumpen och således inte kan göras helt representativt för den 

stora massan (Hassmén & Hassmén, 2008). Generaliserbarheten i den här studien är därför 

inte hög, men den kan dock ge en ungefärlig bild av hur det kan se ut bland elever, skolor och 

idrottsundervisning runt om i landet. 
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4.3 MÄTINSTRUMENT 

De olika delarna som behöver mätas för att besvara syftet och frågeställningar är elevens 

upplevda motivationsklimat samt elevens upplevda glädje- och kompetens. 

Motivationsklimatet mättes ett validerat mätinstrument (Perceptions of Teacher Emphasis on 

Goals Questionnaire) som gjort av Papaioannou, Kosmidou, Tsigilis och Milosis (2007). 

Instrumentet består av 24 påståenden i fyra olika kategorier, av dessa 24 påståenden så 

handplockades 10 stycken till den här undersökningen. De 10 påståendena översattes från 

engelska till svenska för att förenkla för respondenterna. Av dessa 10 påståenden så 

representerade 5 stycken ett uppgiftsorienterat motivationsklimat (fråga 4 a, c, e, i & j), och 5 

stycken representerade ett resultatorienterat motivationsklimat (fråga 4 b, d, f, g och h). 

Respondenterna markerade sedan på en 7-gradig skala (1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer 

väldigt bra) hur väl de själva tycker att varje påstående stämmer. 

Glädje mättes med fråga 6 där en femskalig fråga bestämde hur roligt eleverna tycker att 

lektionerna i Idrott & Hälsa är. Kompetens å andra sidan mättes med två frågor(5a & 5b), den 

första av frågorna(5a) ställdes där eleven fick svara på hur duktig den tycker att den är på 

lektionerna i Idrott & Hälsa. Men för att få med ett jämförande perspektiv så ställdes också 

fråga 5b. 

 

4.4 GENOMFÖRANDE 

Enkäterna lämnades ut i form av pappersenkäter till försteläraren i Idrott & Hälsa på den 

utvalda skolan. Han informerades om vad enkäten handlade om vilka önskemål angående 

deltagare som fanns. Önskemålen var en klass för varje årskurs som undervisades av olika 

lärare. Enkäterna delades sedan mellan de olika idrottslärarna som sedan lät eleverna fylla i 

enkäterna under lektionstid. Eleverna blev informerade av lärare och i början av enkäten att 

deltagande var frivilligt, anonymt och att de när som helst får avbryta enkäten. Introduktionen 

i enkäten informerade även om detta. 

4.5 DATABEARBETNING 

Enkäten som användes i den här undersökningen skapades i Survey & Report som är ett 

dataverktyg för att skapa enkäter och analysera innehållet i enkätsvaren. Dessa skrevs sedan 

ut och lämnades på den skola jag syftade att undersöka. Enkäterna fördes sedan manuellt in i 

Survey & Report där en rapport skapades. Innehållet i databearbetning har delvis analyserats i 

Survey & Report men alla data har också exporterats till Statistical Package for the Social 



8 
 

Sciences (SPSS) för att lättare göra sambandsanalyser och noggrannare analys av till exempel 

medelvärden. 

För att få en uppfattning av de olika motivationsklimaten beräknades två olika variabler där 

den ena variabeln stod för uppgiftsorienterat klimat och den andra variabeln stod för 

resultatorienterat klimat. Eftersom frågan om upplevd kompetens bestod av två frågor gjorde 

även en variabel där (Ejlertsson, 2006). 

Tre frågor angående motivationsklimat fick dock räknas bort och anses som intern bortfall 

eftersom respondenterna, enligt min uppfattning, verkade ha svårt att förstå frågorna 

(Hassmén & Hassmén, 2008). En utav frågorna tillhörde kategorin resultatorienterat 

motivationsklimat och två utan frågorna tillhörde kategorin uppgiftsorienterat 

motivationsklimat. 

 

4.6 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Validitet handlar om att frågorna som ställs i undersökningen, i detta fall i form av en enkät, 

mäter det som undersökningen avser att mäta (Ejlertsson, 2005). I detta fall ville jag t.ex. mäta 

vilket motivationsklimat som eleven upplever att idrottsundervisningen har. Därför var jag 

tydlig med att betona att frågorna handlar om just lektionerna i Idrott & Hälsa och läraren som 

håller i ämnet. Annars finns risken att respondenten tolkar det som att det är alla lektioners 

motivationsklimat som de svarar på. Detta styrker jag med Hassmén & Hassmén (2008) som 

menar att validitet handlar om att frågan mäter det den avser. 

Reliabilitet handlar precis som validitet om att få rätt svar på frågan som ställs. Till skillnad 

från validitet så handlar reliabilitet om att få samma svar på frågorna om den ställs en gång 

till. Med andra ord så få får en studie med hög reliabilitet inga slumpmässiga svar, utan den 

kan göras om en flera gånger med liknande resultat (Ejlertsson, 2005). Hassmén & Hassmén 

(2008) använder ord som pålitlighet, tillförlitlighet och stabilitet. De menar att en studie ska 

kunna göras två gånger med samma resultat, förutsatt att inga påverkande faktorer ändras. I 

detta fall handlar det om att studien görs på samma idrottslärare och skola men med nya 

klasser. 
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4.7 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Forskning är något som för både individen och samhället är viktigt. Därför finns ett ansvar 

hos individer och samhällen att forskning bedrivs och håller hög kvalitet, detta kallas för 

forskningskravet. Forskning har å andra sidan ett ansvar gentemot individen, ett ansvar som 

syftar till att försöka skydda individen mot olika typer av skador och kränkningar. Till 

individens hjälp finns därför individskyddskravet. Dessa två krav ställs mot varandra och 

varje enskild forskare måste därför väga värdet i kunskapen som förväntas tillkomma mot 

skadan som eventuellt kan drabba individen, både på lång och kort sikt. I vissa fall kan 

kunskapen som forskningen bidrar till överväga skadan som eventuellt drabbar individen 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

När en forskare väger mellan forskningskravet och individskyddskravet kan forskaren ta hjälp 

av det fyra huvudkrav som individskyddkravet innefattar. Dessa fyra huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet kan sammanfattas av att deltagarna i undersökningen informeras i vilket 

syfte undersökningen görs och genom samtyckeskravet bestämmer varje deltagen om sin egen 

medverkan i undersökningen. Varje enkät som delades ut i den här undersökningen hade en 

inledning där syftet beskrevs, alla lärare som delade ut enkäterna informerade även 

respondenterna om syftet. Genom att eleverna som respondenter svarat på enkäterna får 

studien ett samtycke, eftersom inledningen och läraren också informerade om frivilligheten. 

Konfidentialitetskravet beskriver individens rätt till att den information som samlats in av 

individen, till fördel för forskningsuppdraget behandlas på så sätt att obehöriga inte kan ta del 

av den där informationen kan peka ut individen. Nyttjandekravet förklarar för vilka 

informationen får vara tillgänglig vilket endast är forskning om inte ett medgivande ges av 

den berörda individen (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäterna som samlats in har endast 

granskats av mig och min handledare, vilket uppfyller dessa båda krav. 
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5. RESULTAT 

I det här avsnittet redovisas resultatet av enkätundersökningen. Till en början kommer läsaren 

att få en överskådlig blick över hur eleven uppfattar sin egen kompetens och glädje i 

idrottsundervisningen men också hur eleven upplever vilket motivationsklimat som råder i 

idrottsundervisningen. Dessa olika variabler kommer att beskrivas både med siffror och ord, 

för att få ett bredare perspektiv så redovisas resultatet i den första tabellen som beskriver 

resultatet överskådligt i både total och i kön. När jag sedan fortsätter att redovisa för de olika 

motivationsklimaten så är de endast uppdelade i kön. 

 

Tabell 1. Visar medelvärdet på respondenternas upplevda glädje och kompetens under 

idrottslektionerna, men också medelvärdet på hur de uppfattar undervisningens motivationsklimatet i 

Idrott och Hälsa. Glädje och kompetens mättes med en femskalig värdering medan 

motivationsklimatet mättes med en sjuskalig värdering. 

  Kön Totalt 

  Pojkar (n=24) Flickor (n=31)   

Motivationsklimat       

Uppgiftsorienterat 4.97 5.15  5.07 

Resultatorienterat 3.05 2.76  2.88 

Glädje 3.90 3.48  3.65 

Kompetens 3.34 2.92  3.09 

 

I tabell 1 kan vi läsa av uppfattat motivationsklimat, upplevd glädje och kompetens. Ser vi på 

glädjen och kompetensen så har pojkarna ett högre värde än flickorna. Bägge könen har 

ungefär lika högt värde för det uppgiftsorienterade motivationsklimatet. Värt att poängtera är 

dock att pojkarnas upplevelse av det resultatorienterade motivationsklimatet har något högre 

medelvärde än flickornas. Det är intressant med tanke på att pojkarna överlag upplever sig 

mer kompetenta är flickorna. Trots detta så kan vi konstatera att motivationsklimatet till 

största del är uppfattat som uppgiftsorienterat av eleverna, oavsett kön. 

När resultaten samställts och vi kommit så här långt i redovisningen måste vi bestämma oss 

för vad som anses vara en låg- och hög uppfattning av de olika motivationsklimaten. Det 

måste vi göra för att kunna analysera sambandet mellan de olika motivationsklimaten och 
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elevernas upplevda glädje och kompetens. Här användes medianen för att skilja ett lågt åt från 

ett högt upplevt motivationsklimat. Detta på grund av att medianen inte blir påverkat av 

extremvärden (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Tabell 2. Visar medianen för vilket motivationsklimat som eleven upplever i idrottsundervisningen 

och vilka grupper som respondenterna placerats i beroende på värdet av deras svar(min=1, max=7). 

Motivationsklimat 

 Uppgiftsorienterat Resultatorienterat 

Median 5.3 2.3 

Högt (n=48) n=23, pojkar=7, 

flickor=16 

n=25, pojkar=13, 

flickor=12 

Lågt (n=57) n=27, pojkar=15, 

flickor=12 

n=30, pojkar=19, 

flickor=11 

 

Tabell 2 beskriver medianen av de uppfattade motivationsklimaten. Alla respondenter vars 

svarsvärden översteg medianen i de två olika kategoriernas placerades i en högt uppfattad 

grupp, de som i stället hade ett svarsvärde som placerats under medianen placerades i lågt 

uppfattad grupp. Här kan vi också se tydligheten i vilket motivationsklimat som upplevs. 

Flickorna (n=16) är mer än dubbelt så många än pojkarna (n=7) i den högt upplevda 

uppgiftorienterade kategorin. Ser vi till den lågt upplevda resultatorienterade kategorin är 

mönstret snarlik, flickor (n=11) och pojkar (n=19). I de andra kategorierna är 

könsfördelningen ungefär lika. 
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Figur 1. Visar index för elevens uppleva glädje i motivationsklimat som anses vara lågt och högt 

uppgiftsorienterat. Resultaten är uppdelade i kön och upplevd grav av motivationsklimat (min=1, 

max=5, index HUUM (pojkar)=4.50, index HUUM (flickor)=3.79, index LUUM (pojkar)=3.54, index 

LUUM (flickor)=3.00). 

 

I figur 1 kan vi ses hur glädjen som eleven upplever påverkas av om motivationsklimatet 

upplevs som högt eller lågt uppgiftsorienterat. När motivationsklimatet uppfattades som högt 

uppgiftorienterat blev medelvärdet av glädjen högre bland både pojkar och flickor än när 

motivationsklimatet upplevdes som lågt uppgiftorienterat. Flickorna upplever dock inte lika 

mycket glädje som pojkarna i undervisningen, oavsett motivationsklimat.  
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Figur 2. Visar index för elevens uppleva glädje i motivationsklimat som anses vara lågt och högt 

resultatorienterat. Resultaten är uppdelade i kön och upplevd grav av motivationsklimat (min=1, 

max=5, index HURM (pojkar)=3.77, index HURM (flickor)=3.19, index LURM (pojkar)=4.13, index 

LURM (flickor)=3.80). 

 

Figur 2 visar medelvärdet för upplevd glädje precis som i figur 1, men den här figuren visar 

istället glädjen som upplevs i ett högt eller lågt resultatorienterat motivationsklimat. Här kan 

vi dock se att skillnaden inte är jättestor mellan HURM och LURM, framförallt inte bland 

pojkarna där det endast skiljet 0.36 mellan de olika grupperna. Hos flickorna är skillnaden 

större än hos pojkarna men trots en skillnad på 0.61 är detta inte en avsevärt stor skillnad. 

Värt att notera är även att pojkar i HURM upplever ungefär lika mycket glädje som flickor i 

LURM. Vi kan också konstatera att LURM visar på ett starkare samband med glädjen än 

HURM då vi delar om kategorierna i kön. 

Lägger vi ihop resultaten i tabell 1 och tabell 2 så ser vi något intressant eftersom LURM och 

HUUM tillsammans skapar det motivationsklimat där eleven upplever mest glädje. 
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Figur 3. Visar index för elevens uppleva kompetens i motivationsklimat som anses vara lågt och högt 

resultatorienterat. Resultaten är uppdelade i kön och upplevd grav av motivationsklimat (min=1, 

max=5, index HUUM (pojkar)=4.00, index HUUM (flickor)=3.32, index LUUM (pojkar)=2.96, index 

LUUM (flickor)=2.29). 

I figur 3 vi läsa av att elevens upplevda kompetens får ett högre värde i den grupp där 

eleverna uppfattar motivationsklimatet som högt uppgiftsorienterat. Skillnaden i de olika 

klimaten (HUUM och LUUM) är ungefär lika stor bland pojkar som flickor. Pojkar upplever 

sin kompetens i HUUM som 4.00 och i LUUM som 2.96 vilket ger en skillnad på 1.04. 

Flickor upplever sin kompetens i HUUM som 3.32 och i LUUM som 2.29. 

Medelvärdeskillnaden för flickorna i de olika grupperna blir 1.03. Detta ger en väldigt lik 

skillnad mellan flickor och pojkar i de olika motivationsklimaten. Trots dessa likheter skiljer 

sig den upplevda kompetensen mellan könen då pojkar upplever sig mer kompetenta än 

flickorna i bägge kategorier.  
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Figur 4. Visar index för elevens uppleva kompetens i motivationsklimat som anses vara lågt och högt 

resultatorienterat. Resultaten är uppdelade i kön och upplevd grav av motivationsklimat (min=1, 

max=5, index HURM (pojkar)=3.29, index HURM (flickor)=2.59, index LURM (pojkar)=3.44, index 

LURM (flickor)=3.27). 

Resultatet i figur 4 pekar på att pojkar inte påverkas lika stark av ett HURM som flickor gör. 

Flickorna fick ett medelvärde på upplevd kompetens i HURM på 2.59 medan pojkarna fick 

3.29 i samma kategori. Det är en skillnad på 0.7 vilket är väldigt högt. En intressant 

jämförelse är att pojkar upplever sig något mer kompetenta i HURM än vad flickorna gör i 

LURM, och det trots att skillnaden mellan pojkar och flickor i LURM inte är jättestor (0.17). 

Enligt undersökningen så påverkas dock flickor i mycket större utsträckning av HURM. Deras 

värde mättes till 2.59 och det är mycket lägre än alla andra tre kategorier som hamnade på 

3.29, 3.44 samt 3.27. 

 

5.1 RESULTATSAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att undervisningen i de undersökta skolklasserna har 

ett tydligt uppgiftorienterat motivationsklimat. Dessutom visar resultatet att eleverna upplever 

sig både mer kompetenta och mer glädjefyllda i ett motivationsklimat som är högt 

uppgiftsorienterat och lågt resultatorienterat. Oavsett motivationsklimat så upplever pojkarna 

sig inte bara som mer kompetenta än tjejerna, utan de upplever också mer glädje. Resultatet 

pekar på det uppgiftsorienterade motivationsklimatets positiva effekt på upplevd kompetens 
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och glädje. Det visar sig också att de negativa effekterna av ett högt resultatorienterat 

motivationsklimat minskar då det istället upplevd som lågt. Den bästa kombinationen för en 

så hög upplevd- kompetens och glädje är därför att kombinera ett högt uppgiftorienterat 

motivationsklimat med ett lågt resultatorienterat. 
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6. DISKUSSION 

6.1 RESULTATDISKUSSION 

Resultatet som redovisats pekade på att pojkarna upplever motivationsklimatet i 

undervisningen som något mer resultatorienterat än flickorna. Det uppgiftsorienterade 

motivationsklimatet upplevdes väldigt lika bland könen. En anledning till att det ser ut som 

det gör kan vara de normer som finns bland könen. Pojkar upplevs tycka om tävlingsidrott, 

framförallt bollspel och deras sätt att tävla upplevs ibland som aggressivt. De vill till yttersta 

mån vinna tävlingen. Ser vi till flickorna så är normen att de istället gillar dans och aerobics, 

och inte vill tävla. Normerna gör då att läraren anpassar sitt bemötande utifrån kön (Larsson, 

2012). Värt att poängtera är dock att detta bara är föreställningar som finns i samhället och 

behöver nödvändigtvis inte spegla verkligheten men kan påverka bemötandet och uppförandet 

mellan lärare och elever. 

Enligt resultaten i undersökningen varierar både den upplevda kompetensen och den upplevda 

glädjen beroende på vilket motivationsklimat eleverna upplever att undervisningen har. Hög 

kompetens upplevdes bland de elever som uppfattade undervisningens motivationsklimat som 

högt uppgiftsorienterad. Precis som Barkoukis (2007) beskriver så har ett uppgiftsorienterat 

motivationsklimat effekten av att eleverna känner sig mer kompetenta. Förutom kompetensen 

så visar Barkoukis (2007) på att också glädjen upplevs som starkare i ett uppgiftorienterat 

motivationsklimat, som den här undersökningen också visade samband med. En bidragande 

faktor till att glädjen höjs kan vara det faktum att eleven känner en starkare social tillhörighet 

till gruppen när motivationsklimatet upplevs som uppgiftsorienterat. Den sociala 

tillhörigheten är också en av de tre faktorerna som påverkar inre motivation (Hassmén & 

Hassmén, 2010). Ommundsen och Leymyre (2007) redogör för upplevd kompetens i 

undervisningen som ett resultat av glädje. Engagemang beskrivs som en effekt av 

uppgiftsorienterat motivationsklimat (Barkoukis, 2007). Detta kan också ha en betydande roll 

i att den upplevda kompetensen anses vara högre i just detta motivationsklimat. För att inte 

tala om studien gjord av Harwood, Keegan, Smith & Raine (2015) som visade att elever som 

befinner sig i ett uppgiftsorienterat motivationsklimat uppvisar egenskaper så som kompetens, 

ökat självförtroende och ökad inre motivation. Den ökade inre motivationen som effekt av att 

eleven befinner sig i ett uppgiftorienterat motivationsklimat kan sedan kopplas visare till 

Biddle och Chatzisarantis (1999) som förklarar att inre motivation associeras med intresse, 

beslutsamhet, psykisk välmående och glädje. Resultatet i undersökningen som berör ett högt 

upplevd resultatorienterat motivationsklimat pekar alltså mot det som forskningen redan vet. 
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De elever som befann sig i ett motivationsklimat som de uppfattade som lågt 

uppgiftsorienterat visade sig upplevda både sin kompetens och glädje som lägre än när 

motivationsklimatet var högt uppgiftsorienterat. Detta förvånade mig inte alls eftersom 

Braithwaite-Spray m.fl. (2011) visade på att just uppgiftsorienterat motivationsklimat har 

samband med inställning, hängivenhet, glädje, kompetens och självförtroende. Det är 

väsentligt att inte tänka att ett lågt uppfattat uppgiftsorienterat motivationsklimat är en motsats 

till det som uppfattas som högt. De positiva effekten kommer dock inte att vara lika starka när 

graden av uppfattat uppgiftsorienterat motivationsklimat är lägre, så som resultaten i denna 

studie också visar. Vi kan heller inte anta att ett lågt uppfattat uppgiftorienterat 

motivationsklimat betyder att motivationsklimatet automatisk är högt resultatorienterat. 

Individen, eller i det här fallet eleven kommer att se motivationsklimatet ur en egen synvinkel 

så som Jaakkola & Digelidis (2007) redogjort för. 

Ett högt uppfattat resultatorienterat motivationsklimat har i min studie visat ge lägre upplevd- 

kompetens och glädje. Något jag dock tycker är intressant är att ett lågt uppfattat 

uppgiftsorienterat motivationsklimat fick ett högre index på upplevd- glädje och kompetens 

än ett högt resultatorienterat motivationsklimat. Braithwaite-Spray m.fl. (2011) metaanalys 

visade samband mellan resultatorienterat motivationsklimat och oro, uttråkning, konkurrens 

och resultatorienterat beteende. Både uttråkning och oro borde vara känslomässiga tillstånd 

som stänger ute möjligheten att uppleva glädje. Trots detta upplever eleverna som vistats i ett 

högt uppfattat motivationsklimat sig som både mer kompetenta och glädjefyllda än när de 

vistats i ett klimat som är lågt uppgiftsorienterat. Detta styrker den höga effekt ett högt 

uppfattat uppgiftsorienterat motivationsklimat har på både upplevd- glädje och kompetens. 

Skolverket (2011) skriver i kursplanen för Idrott & Hälsa att ”undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara 

fysiskt aktiva och vistas i naturen”. De beskriver alltså att ett av målen med undervisningen är 

att eleven utvecklar ett intresse för det innehåll som lektionerna har. 

Individer som känner att de gläds av fysisk aktivitet är också de individer som tenderar att 

fortsätta hålla sig fysisk aktiva. Att glädja sig i fysisk aktivitet förknippas bland annat med 

motivationen av förändra sig, att ta sig an strukturerade träningsprogram och en ökad nivå av 

fysisk aktivitet (Marcus & Forsyth, 2009). Nyttan att en idrottslärare skapar ett 

uppgiftsorienterade motivationsklimat på idrottslektionerna kan vara att eleverna tycker 

lektionerna är roligare, som effekt av detta finns möjligheten att fler elever håller sig fysisk 
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aktiva även på fritiden och efter skolan. Dessutom ökar elevens upplevda kompetens i ett 

uppgiftorienterat motivationsklimat, som också är faktor som påverkar den inre motivationen. 

 

6.2 METODDISKUSSION 

Valet att använda en kvantitativ metod i form av frågeformulär gjorde för att den metoden 

kunde svara på frågeställningen på bästa sätt. Urvalet som jag gjorde kändes rätt eftersom jag 

valt tre olika årkurser och där varje årkurs leddes av olika lärare. Jag fick då med alla olika 

årskurser och tre olika lärare. På så vis kan resultatet ge en ungefärlig bild av hur det kan se ut 

på skolornas idrottsundervisning i Sverige. Resultatet kan dock inte generaliseras på hela 

populationen. 

Bearbetningen av resultatet gjordes delvis i Survey & Report och delvis i SPSS. Anledningen 

till att bägge verktygen användes var för det förstnämnda är ett lite begränsat verktyg för 

bearbetning och tolkning, men det ger en bra överskådlig bild av resultatet. På grund av detta 

gjordes de lite svårare analyserna av undersökningsmaterialet i SPSS. 

Enkäten kunde ha varit lite tydligare med frågorna. När enkäterna samlats in och alla data 

manuellt skulle överföras till Survey & Report så uppmärksammades att några elever hade 

svårt att förstå tre utav frågorna. För att undersökningens validitet inte skulle bli lidande så 

beslutades det att exkludera de frågorna (fråga 4g, 4i & 4j). Två utav de frågorna var avsedda 

att mäta uppgiftsorienterat motivationsklimat och en utav dem resultatorienterat 

motivationsklimat. En förklaring till detta kan vara det faktum att påståendena i frågan 

översattes från engelska till svenska, och därför kan påståendena ha varit svåra att förstå. 

För att göra undersökning ännu mer generaliserbar så hade jag kunnat bredda 

undersökningsgruppen genom att undersöka två skolor istället för en. Jag anser att en skola 

har faktorer som kan påverka hur motivationsklimatet uppfattas av eleven. Skolans arbetssätt 

och lokala kursplaner påverkar troligtvis lärarens sätt att arbeta med lektionernas innehåll. 

Miljön runt lektionerna och de redskap som används i lektionerna kan på sitt sätt också 

påverka hur läraren agerar och vilket motivationsklimat som skapas. 

Hade jag fått välja skulle enkäterna ha blivit utdelade av mig personligen. Men på grund av 

tidsbrist på den utvalda skolan så ville lärarna dela ut enkäterna själva i mån om tid. Det är 

något jag tror kan ha påverkat resultatet lite eftersom elever sällan vill fylla i enkäter på den 

tid då de egentligen ska byta om. 
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6.3 FORTSATT FORSKNING 

Den upplevda kompetensen hos en individ kan variera beroende på vilken 

prestationsmotivation individen har. Det vore därför intressant att undersöka individers 

prestationsmotivation, upplevda kompetens (hög eller låg) och de olika motivationsklimatens 

samband på den upplevda glädjen. 
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