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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att undersöka relationer mellan faktorer som motiverar elever till att delta 
i idrottslektioner i skolan. Dessutom studerades skillnad på motivationsfaktorer till 
idrottsundervisningen mellan flickor och pojkar, samt mellan elever i årskurs 7 och årskurs 9. 
Instrumenten som användes var TEOSQ, PCSC och SIMS. Studien genomfördes på två olika 
högstadieskolor på elever i årskurs 7 och 9. Totalt deltog 85 elever i studien. Resultatet visade ett 
positivt samband mellan resultatorienterad motivation, identifierad reglering och med positiv syn 
på förmågan. Vidare uppvisades ett positivt samband mellan positiv syn på förmågan, inre 
motivation och uppgiftsorienterad motivation. Yttre motivation var negativt relaterat med negativ 
syn på förmågan och positivt relaterat med amotivation. Resultatet visade även att pojkar var mer 
inre motiverade än flickor. Elever i årskurs 7 var mer inre motiverade och mer amotiverade än 
elever i årskurs 9. Vidare diskuteras det hur idrottsundervisning bäst skall vara upplagd för att få 
eleverna bäst motiverade framförallt jämställt mellan könen. 
 
Nyckelord: Idrottsundervisning, Könsskillnader, Motivation, PCSC, SIMS, TEOSQ, 
Ålderskillnad 
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Abstract 
 

The purpose of the study was to examine correlations between factors that effect motivation 
participation in physical education in 7th and 9th grade. A further purpose was to investigate if 
these factors differed between boys and girls and between pupils in seventh and ninth grade. The 
complete number of participants was 85 seventh and ninth graders. Instruments used were 
TEOSQ, PCSC and SIMS. The result showed positive correlation between Ego orientation 
motivation, identified regulation and positive perceptions of competence. Furthermore, the study 
yielded positive correlations between positive perceptions of competence, intrinsic motivation 
and Task orientation. External motivation was negative correlated with negative perceptions of 
competence and positive correlated with amotivation. The result also demonstrated that boys 
displayed to be more intrinsic motivated than girls. Additionally, the result showed that seven 
graders were more intrinsic motivated and amotivated than the ninth graders. It is discussed how 
physical education should be inclined to help pupils to be motivated especially equal between 
gender. 
 
Keywords: Adolescence, Motivations, PCSC, Physical Education, Sex-difference, SIMS, 
TEOSQ 

 
 



 

 

Introduktion 
 

De mål som skall uppnås inom ämnet idrott och hälsa är både omfattande och många. Idrotten i 
skolan skall ligga till grund för unga människors utvecklande av fysisk och mental hälsa, samt 
bidraga till social utveckling (Duda & Ntoumanis, 2003). Vidare skall dessa mål uppnås av alla 
ungdomar oavsett färdighet, fysisk kapacitet, kroppsbyggnad och självuppfattning (Duda & 
Ntoumanis, 2003). Detta kan för många idrottslärare kännas besvärligt. Hur skall dessa mål 
kunna uppnås och samtidig leda till ett bestående intresse för idrott och hälsa? Dessutom skall 
idrottslärare utvärdera elever utifrån hur väl de uppnår dessa mål genom betyg vilket kan 
uppfattas som betungande för både lärare och elever (Grundskoleförordning, 1994:1194). 
Forskning påvisar att intresset och viljan att deltaga i idrottslektioner minskar med åldern 
(Papaionnou, 1997). Detta innebär större press och utmaning för idrottslärare samtidigt som det 
väcker en vilja att ändra på det minskande deltagandet och öka intresset för 
idrottsundervisningen. För att kunna göra detta måste idrottslärare få kunskap om vad som får 
elever att delta på idrottsundervisningen, hur man skall får dem motiverade. Även om 
idrottsundervisningen i skolan är obligatorisk är det upp till elever att själv komma till lektionen 
och delta. Vad är det som får elever att ta beslutet att komma till undervisningen eller tvärt om, 
att inte gå dit. Hur kan idrottslärare påverka detta beslut är viktiga kunskaper för att bli en bra 
lärare.  
 
Studier har visat att intresse, uppfattning och motivation är relaterat till elevers kön där det kan 
ifrågasättas huruvida skolidrotten är upplagd för att motivera både flickor och pojkar (Biddle & 
Wang, 2003). Vidare har det påvisats att kunskapen om ungdomars motivation är viktigt för att få 
dem intresserade av idrott. Vid obligatorisk närvaro deltog 97 % medan endast 50 % deltog då 
närvaron vid idrottstimmarna var frivilliga (Duda & Ntoumanis, 2003). 
 
Mycket forskning har bedrivits inom just motivation och idrottsämnet men framförallt har 
motivation studerats utanför skolidrotten. Forskning har bidragit till att många teorier har 
utvecklats där en sann teori inte finns (Roberts, 2001). Dock finns det tre teorier som framförallt 
används som teoretiska referensramar, Achivement goal theory (Nichols, 1984), Self-
determination theory (Deci & Ryan, 1985) och Competence motivation theory (Harter, 1980). 
 
Därför är det av vikt att studera vilka motivationsfaktorer elever uppvisar till att deltaga i 
idrottsundervisningen i skolan. Det är även intressant att undersöka om dessa motivationsfaktorer 
skiljer sig mellan olika åldrar och mellan flickor och pojkar.  
 
Begreppsdefinition 
Det finns olika sätt att definiera motivation på. Roberts (2001) menar att motivation är ”ett 
organiserat mönster av en eller flera konstruktioner till att stimulera, reglera och styra ett 
omedelbart prestationsbeteende” (Roberts, 2001 sid. 9). I uppslagsböcker definieras motivation 
”sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar 
beteende (Nationalencyklopedin, 2005 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259479). Mehr 
(2001) anser att motivation skall definieras utifrån två aspekter. Den första är beteendes riktning, 
antingen närmande eller undvikande eller både och. Den andra är kvalitén på beteendet och 
tanken, hur mycket ansträngning som ligger till grund för beslutet (Mehr, 2001). 
 
Teoretisk referensram samt forskning 
För att bättre förstå barn och ungdomars motiv till att delta i fysisk aktivitet är att av vikt utgå 
från teoretiska referensramar. I arbetet kommer 3 teorier att redovisas Achievement goal theory 
(Nichols, 1984), Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985) samt Competence motivation 
theory (Harter, 1980). 
  



 

  Målinriktning 
Achievement goal theory försöker förklara varför personer befinner sig i en speciell situation och 
påvisar att orsaken till det är att individer vill visa upp sin färdighet och jämföra resultatet med 
sig själv eller andra (Roberts, 2001). Hur personer upplever sin egen färdighet och vilket syfte 
den har med sitt utövande kommer även att ha en stor påverkan på prestationen, beteende och 
vilka känslor som upplevs (Duda, 2001). 
 
Individer kan bedöma sin motivationsinriktning på två olika vis, uppgiftsorienterade respektive 
resultatorienterade (Duda & Ntoumanis, 2003). Andra forskare kallar dessa inlärnings och 
prestations mål eller skicklighet och prestation. Vilket mål eller syfte personer har med sitt 
beteende och vilka konsekvenserna blir ligger till grund för hur individer kommer att agera i 
situationen (Duda & Ntoumanis, 2003). 
  
Uppgiftsorienterade individer vill i första hand idrotta för att utveckla färdigheten, höja 
kompetensen och ser dessutom idrotten som ett forum där de får möjlighet att anstränga sig 
fysiskt på ett maximalt vis. De identifierar framgång genom att uppvisa den förbättrade 
färdigheten för andra men framförallt för dem själva (Standage & Treasure, 2002). 
Resultatorienterade individer anser att färdighet mäts genom social jämförelse. De fokuserar på 
att färdigheten skall vara bättre i jämförelse med andras och helst skall detta uppnås genom 
minsta möjliga ansträngning (Standage & Treasure, 2002). 
 
Dessa mål är inte varandras motpoler utan individer kan både vara högt och lågt i båda 
inriktningarna när som helst (Standage & Treasure, 2002). Nicholls (1984) däremot hävdar att 
inriktningarna är två distinkta och självständiga tillstånd och dessa kan variera under pågående 
aktivitet men de kan aldrig upplevas samtidigt. Roberts (2001) menar att personer kan vara 
resultatinriktad och göra det bästa för att besegra någon just i den aktiviteten (ex. tennis) medan 
de i en annan aktivitet (ex golf) är helt inriktad på att utveckla sin färdighet och försöka bli bättre. 
Roberts (2001) påpekar vidare att personers inriktning kan variera beroende på hur aktiviteten 
utvecklar sig. Individer kan i början vara väldigt resultatinriktad men under spelets gång, när de 
börjar förutse negativ utgång ändras inriktning och bli mer uppgiftinriktad och koncentrerar sig 
på till exempel utvecklandet av sin färdighet istället (Roberts, 2001).  
 
Ny forskning delar in målinriktningarna i fyra olika klasser, hög uppgift/hög resultat, låg uppgift/ 
hög resultat, hög uppgift/låg resultat och låg uppgift/låg resultat (Duda, 2001, se Figur 1). 
Forskningen har visat att individer som har hög uppgift/hög resultat renderar större chans att 
bevara motivationen och intresset för aktiviteten än individer med låg uppgift/låg resultat (Duda, 
2001). 
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Figur 1: Visuell schematisk beskrivning av de fyra grupperna, hög uppgift/hög resultat, låg 
uppgift/ hög resultat, hög uppgift/låg resultat och låg uppgift/låg resultat (Duda, 2001). 
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Forskning har visat att målinriktningarna är föränderliga och möjliga att påverka (Papaionnou, 
Digelidis, Laparidis, & Christodoulidis, 2003). Under en tiomånadersperiod ändrades 
idrottsundervisningen i fyra klasser i årskurs 7 till att bli mer uppgiftsinriktad och resultaten 
visade att elever blev mer positivt inställda till motion och näringsriktig kost samt uppvisade en 
minskad resultatinriktning. Efter tio månader återgick dock undervisningen till det ursprungliga 
utförandet vilket resulterade att förändringen inte var permanent utan endast tillfällig 
(Papaionnou, Digelidis, Laparidis, & Christodoulidis, 2003). 
 
Hur individer uppfattar sin prestationsförmåga har stor betydelse när det gäller motivation 
(Ommundsen, 2001). I en undersökning på niondeklassare framkom att om förmågan uppfattades 
som oföränderlig, kunde det leda till att individer inte försökte prestera maximalt. Personer tror 
att prestationen och ansträngningen inte leder till utveckling och förbättring av sin förmåga 
(Ommundsen, 2001). 
 
Hur förmågan uppfattas är relaterat till om individer är uppgifts- eller resultatinriktade (Biddle & 
Wang, 2003). Barn som trodde att förmågan var oföränderlig var mer benägna att antaga ett 
resultatinriktat beteende och hade svårare med att till sig den kritiska respons som gavs för 
misslyckandet. Motsatsen, de som trodde att förmågan var föränderlig, var mer benägna att 
antaga uppgiftsinriktat beteende och uppvisade positiv motivation (Biddle & Wang, 2003). 
 
En utveckling av Achievement goal theory har gjorts av  Elliot´s (1999, ref. i Duda, Ntoumanis, 
2003) den så kallade Trichotomous model. Modellen beaktar konsekvenserna av uppgiftsmål, 
resultatnärmande mål och resultatundvikande mål. Det senare innebär att elever kan känna ångest 
och försöker undvika situationer där de har dålig färdighet. Detta istället för att anta utmaningar 
och med inställningen att utveckla sig och förbättra sin förmåga (Duda, Ntoumanis, 2003).  
 
   Upplevd kompetens  
Harter´s Kompetensmotivations teori (1980) är en av de mest använda teorier när det gäller 
förståelsen för barn och ungdomars motivation och känslouttryck inom idrott. Teorin är en 
utveckling av White´s teori, Effectance motivation theory, från 1959, vilken är en behavioristisk 
och förstärknings motivation teori (Brustad, Babkes, & Smith, 2001). 
 
White (1959) menade att individer har en vilja att prestera så bra som möjligt i olika situationer. 
Denna prestation syftar vidare till att framkalla någon form av känsla på omgivningen. Ett av 
målen för personer är att på ett så bra sätt som möjligt hantera omgivningens reaktioner. Vid 
positiva reaktioner på prestationen upplevs en känsla av effektivitet och inre tillfredställelse. 
Själva den effektiva prestationen i sig ger även den individer en belöning i form av inre positiva 
känslor (Harter, 1980). 
 
De grundläggande aspekterna i Harter´s Kompetensmotivations teorin är att individer har en 
medfödd drivkraft att uppleva en känsla av kompetens vilket kan tillgodoses genom bemästrande 
av prestationer i varierande situationer (se Figur 2). Positiva känsloerfarenheter, som stolthet, 
nöjdhet, glädje, vilket bidrar till att personer känner sig duktiga, ökar den fortsatta motivationen. 
Harter´s teori fokuserar alltså på inre aspekter av motivation som uppvisas genom en önska att 
kämpa, att söka utmaningar och att visa prov på envishet även vid misslyckade resultat. 
Emellertid uppkommer dessa beteende endast när individer upplever att de har den nödvändiga 
kompetensen och kontroll till att uppnå det önskvärda resultatet.  
När personer upplever att de saknar den nödvändiga kompetensen att klara av en utmaning, eller 
känner en saknad av kontroll över en speciell situation, kommer motivationen till att prestera sitt 
yttersta att minska. Individer kommer även att uppleva icke önskvärda känsloupplevelser, 
framförallt ångest. Även i andra liknade situationer kommer de att bli påverkad negativt. Detta 



 

kommer i framtiden leda till ett undvikande av sådana prestationsmiljöer och om de är tvungna 
att deltaga, görs detta av yttre orsaker och inte för att de självmant sökt sig till situationen (se 
vidare Figur 2, Brustad, Babkes, & Smith, 2001). 
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Figur 2: Prestationens påverkan på individens motivation till en aktivitet (Granqvist, 2006, fritt 
efter Harter, 1980). 
 
Vuxnas reaktioner på barnets prestationer har stor inverkan på barns självuppfattning och känsla 
av kompetens (Harter, 1980). Detta börjar redan när barnet är nyfött där föräldrar reagerar 
antingen positivt eller negativt, på barns försök till att lära sig färdigheter.  
När barn presterar något som leder till positiv reaktion från vuxna bidrar det till utvecklandet av 
känslor av kompetens och kontroll. Detta leder vidare till en vilja att fortsätta utvecklas i den 
valda aktiviteten. Negativ reaktion från vuxna kan leda till omvänd effekt och barn kommer inte 
att utveckla känslor av kompetens och kontroll. Vid liknande situationer kommer barn istället att 
uppleva en känsla av nervositet och okontroll, vilket leder till ett undvikande beteende (Harter, 
1980). Vuxnas påverkan förändras i relation med barns ålder. Yngre barn (upp till 9 år) påverkas 
mer av föräldrars och tränares reaktioner, medan äldre barn (10-15 år) påverkas mer av jämnåriga 
kamraters (Harter, 1978). 
 
Forskning av Horn och Hasbrook (1986) där tre grupper av barn (8-9, 10-11 och 12-14 år) 
undersöktes visade att yngre påverkades mer av föräldrars/åskådares reaktioner på prestationen 
än äldre. Äldre påverkades mer av sociala jämförelsen än vad de yngre gjorde. I en uppföljning 
av studien (Horn & Hasbrook, 1987) kom forskare fram till att barn som förklarade 
framgång/misslyckandet beroende av yttre orsaker blir mer påverkade av omgivningens 
reaktioner. Men om barn istället förklarade framgång/misslyckandet med en inre kontroll och 
egen kompetens påverkades de mer av sina egna värderingar av prestationen. Horn och Weiss 
(1991) visade liknande resultat och redovisade att synen på den egna förmågan blir mer adekvat 
korrekt ju äldre barn är. Även Mckiddie och Maynard (1997) påvisade att elever i tionde klass 
bedömde den egna förmågan mer korrekt än elever i sjunde klass. Studien visade även att oavsett 
ålder använde sig de, som bedömde sin förmåga bäst, av socialjämförelse (Fry, 2001). 
 
Horn, Glenn och Wentzell (1993) undersökte flickor och pojkar i åldern 14 till 18 år. Studien 
visade att bedömningen av den egna kompetensen varierade beroende på ålder och kön. Äldre 
barn använde sig mer av inre kriterier vid bedömning av prestation såsom självjämförelse och 
tillfredställelse medan yngre mer påverkades av andras reaktioner på prestationen. När det gällde 
könsskillnader visade resultatet att pojkar påverkades mer än flickor av tävlingsresultatet och på 
vilken information de fick för att lära sig utvärdera sin egen förmåga. Flickor däremot använde 
sig mer av självjämförelse/inre information och bedömning från andra för att utvärdera sin 



 

prestation. Weiss och Horn (1990) undersökte hur korrekt barn bedömde sin förmåga i 
förhållande till sin verkliga förmåga. Resultatet visade att de som undervärderade sin förmåga 
uppvisade ett lägre motivationsmönster och detta var framförallt flickor (Fry, 2001) 
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Figur 3: Self-determination theory och dess olika varianter av motivation, reglerings stil av 
beteende och relaterande processer (Standage & Treasure, 2002). 
 
Self-determination teorin (se Figur 3) omfattar både en behovsbaserad och ett multidimensionellt 
synsätt för att förstå affektiva, kognitiva och beteende responser (Standage & Treasure, 2002). 
Teorin antar att individer har tre elementära medfödda behov (autonomi, kompetens och 
tillhörighet) vilka måste bli tillgodosedda i socialt umgänge för att främja motivation, prestation, 
välbefinnande och utveckling. Dessa tre basbehov kan kopplas till den inre motivationen där 
behov av kompetens är en strävan efter att kontrollera resultat, autonomi är ett behov av 
självstyre och kontroll och behov av tillhörighet är att individer upplever ett socialt behov 
(Standage & Treasure, 2002). 
 
För att undersöka regleringen av beteenden och för att få bekräftelse att dessa behov är 
tillgodosedda, har forskning från detta perspektiv antagit en multidimensionell närmande 
omfattande tre variationer av motivation, nämligen inre motivation, yttre motivation och 
amotivation. Med inre motivation menas att individer deltar för själva processen medan yttre 
motiverade individer gör det för vinsten som medföljer. Amotivation är det samma som relativ 
avsaknad av motivation (Vallerand, 2001). 
 
Med detta multidimensionella perspektiv har Deci och Ryan (Deci & Ryan, 1985) föreslagit en 
självbeslutsamhets kontinuum som gradvis förändras för att beskriva motivationsvariationer med 
varierande grader av självbeslutsamhet. Från mer till mindre självbeslutsamhet, som innehåller 
de olika nivåerna, inre motivation, yttre motivation (integrerad reglering, identifierad reglering, 
introjektionerad reglering och extern reglering) och amotivation (se Figur 3). 
 
Med inre motivation menas att individer deltager i aktivitet för sin egen skull, för glädjen och 
tillfredställelsen som fås genom aktiviteten. Egentligen är inre motivation relaterat till 



 

 

psykologiskt välbefinnande, intresse, njutning, glädje och envishet (Goudas, Hassandra, & 
Chroni 2003). Exempelvis är elever, som deltar i fotboll för att de tycker om känslan av 
välbefinnande, glädje och njutning som uppkommer genom fotbollen, inre motiverad eftersom 
deras deltagande är självvalt och inte påverkat av yttre belöningar (Standage & Treasure, 2002). 
Vallerand (2001) förklarar inre motivation som att utöva en aktivitet för vad den är lika mycket 
som att utöva den för glädjen och tillfredställelsen som uppkommer. Forskning har påvisat att det 
finns tre varianter av inre motivation. Inre motivation för kunskapen som är glädjen att lära sig 
något nytt, inre motivation för utförandet där individer utövar något för sakens skull och inte för 
resultatet och inre motivation för stimulering där individer kan gå och simma bara för känna 
känslan i vattnet (Vallerand, 2001). 
 
Till skillnad från inre motivation hänvisar yttre motivation till olika reglerande stilar, från extern 
reglering till integrerad reglering (se vidare Figur 3). Stilarna är karaktäriserade genom individers 
val av mål som vart och ett leder till konsekvenser, exempelvis belöning, hot och bestraffning. 
Den externa regleringen är den minst självbeslutna yttre regleringen och det uppvisade beteendet 
är utfört för att få yttre belöning eller bestraffning. Ett exempel är då elever deltager i en 
idrottslektion för att få lovord från läraren (belöning) eller för att undvika konfrontation med sina 
föräldrar. Denna motivation är riktat till separata resultat, i detta fall, lovord eller utskällning av 
andra (Standage & Treasure, 2002).  
 
Nästa steg är introjektionerad reglering. Både extern reglering och introjektionerad reglering är 
en icke självbeslutande form av yttre motivation eftersom individers beteende är styrt utifrån. 
Med introjektionerad reglering är emellertid regleringen av beteendet karaktäriserat av 
skiftningar mellan extern reglering, som belöning, hot och bestraffning, och skuldkänslor. Dessa 
skiftningar kan få personer att känna sig misslyckade, skamsna och stressade. Ett exempel är 
elever som är med och spelar fotboll på rasten inte för att de uppskattar det utan för att de känner 
känsla av skam om de inte gör det (Standage & Treasure, 2002). 
 
Identifierad reglering är beteende som visar sig när individer finner en vis aktivitet som viktigt 
för sitt personliga mål och värderingar. Med identifierad reglering blir ett beteende autonomiskt 
när beslutet att deltaga kommer inifrån individer själv. Dock är det främsta motivet till aktiviteten 
fortfarande extern eftersom beslutet att deltaga är orsakat av yttre vinst (ex. jag kan gå ner i vikt 
genom att delta i idrotten) snarare än glädjen och tillfredställelsen genom aktiviteten (Standage & 
Treasure, 2002). 
 
Den sista aspekten av yttre motivation är integrerad reglering, vilket innebär att regleringen blivit 
införlivat med självet, regleringen har blivit värderad och stämmer överrens med individers andra 
värderingar och behov. Även om denna reglering delar många av kännetecknen för intern 
motivation (ex. den är autonomisk.), är denna fortfarande ansedd yttre eftersom handlingen är 
relaterat till de separata konsekvenser som uppkommer (ex. värderat resultat). Till skillnad från 
ingående känsla av glädje vilket påvisar en inre motivation (Standage & Treasure, 2002). 
 
Med amotivation menas brist på intention och relativ avsaknad av motivation (Standage & 
Treasure, 2002). Amotivation kan uppkomma när individer inte uppfattar sambandet mellan 
beteende och efterföljande resultat, brist på kompetens och/eller tycker att aktiviteten är oviktig. 
Ett exempel är individer som deltar i idrotten men tycker inte att det är värt det. Amotiverade 
personer är vare sig inre eller yttre motiverade, de anser framgång vara onåbar eller högst 
osannolikt och ser inget syfte med att anstränga sig onödigt mycket mot ett resultat som inte kan 
påverkas (Standage & Treasure, 2002). Amotivation kan jämföras med inlärd hjälplöshet, där 
individer får en känsla av oförmåga och upplevelsen av brist på kontroll (Vallerand, 2001). 
Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briére och Blais (1995; ref. i Vallerand, 2001) antar ett 
multidimensionellt perspektiv på motivation innehållande fyra varianter av amotivation. Den 



 

 

första är tron på kapacitet, det vill säga att amotivation uppkommer när individer anser sig sakna 
förmågan att utföra en uppgift. Den andra är tron på strategin, individer är övertygad om att den 
tilltänkta strategin inte kommer att leda till något resultat. Den tredje är tron på förhållandet 
mellan kapacitet och ansträngning. Amotivation är ett resultat av när individer anser att en 
uppgift är för krävande och är inte beredd att lägga ner den ansträngning som krävs för att lyckas. 
Den sista är tron på hjälplöshet. Personer anser att anstränga sig är onödigt eftersom det ändå är 
omöjligt att lyckas (Vallerand, 2001). 
 
Cury, Biddle, Famose och Goudas (1996) studerade hur olika personliga och situations faktorer 
influerande den inre motivationen till idrottsämnet bland flickor i adolescensen. Resultatet visade 
att den egna uppfattade förmågan var en viktig faktor för att utveckla inre motivation till 
idrottsämnet. Dock, som Sansone (1986) har konstaterat, kompetens uppfattningen är bara viktig 
för motivationen om kompetensen själv är värderad i liknande sammanhang (ref. i Cury, Biddle, 
Famose, & Goudas, 1996). Vidare i en annan kvalitativ studie gjord på flickor och pojkar i åldern 
12-15 år av Goudas, Hassandra och Chroni (2001) undersöktes faktorer som påverkade den inre 
motivationen till idrottsundervisningen. Resultatet visade att många olika faktorer, som 
individuella skillnader och sociala miljön, var förknippade med inre motivation.  Studien visade 
vidare att sociala faktorer som påverkade var, idrottslärare, klasskompisar, familjers uppmuntran, 
media, och kulturella värderingar (Goudas, Hassandra, & Chroni 2001).  
 
Forskning av Biddle och Brocke (1992; ref. i Vallerand, 2001) visade att inre motivation (i 
jämförelse med yttre motivation) leder till högre nivå av prestation hos barn i den fysiska 
aktiviteten i skolan (Vallerand 2001). Men det är inte alltid att inre motiverade personer presterar 
bättre än yttre. Forskning av Chantel, Guay, Debreva-Martinova och Vallerand (1996, ref. 
Vallerand 2001 ) rapporterade att prestation bland toppidrottsmän i kontrollerade kulturer 
exempelvis f.d. Sovjetunionen var bättre bland yttre motiverade än inre (Vallerand, 2001). 
Vidare forskning av Mullan och Markland (1997 ref. Vallerand, 2001) påvisade förhållandet 
mellan inre och yttre motivation i utvecklandet av en färdighet. Yttre motivation tycktes 
dominera i tidigt stadie och som senare i takt med utvecklingen av färdigheten sakta övergick till 
inre motivation (Vallerand, 2001). 
 
Standage och Treasure (2002) visade ett klart samband mellan uppgifts inriktning och inre 
motivation och mellan prestation inriktning och amotivation. Standage och Treasure (2002) 
menar att detta är en viktig kunskap för idrottslärare vilka bör inrikta sin undervisning så att 
elever utvecklar en uppgiftsinriktad motivation (Standage & Treasure, 2002). 
 
Könsaspekten 
Forskning av Pratt, Macera och Blanton (1999) har visat ett minskat deltagande på 
idrottslektioner under adolescensen, framför allt bland flickor (ref. i Biddle & Wang, 2003). 
Biddle, Wang, Chatzisarantis och Spray (2002) visade att flickor är underrepresenterade i 
gruppen som var högt motiverade till idrotten men att det inte fanns någon signifikant skillnad 
mellan flickor och pojkar i den grupp som var lågt motiverad. Vidare föreslår Biddle et al. (2002) 
att motivationsklimatet i idrottsämnet måste ändras för att få fler flickor motiverade (Biddle, 
Wang, Chatzisarantis, & Spray, 2002). Biddle et al. (2002) får medhåll från Prusak, Treasure, 
Darst och Pangrazi (2004) som menade att orsaken till minskat deltagande bland flickor beror på 
den traditionella idrottsutbildningen som erbjuder mycket lag och individuella sporter.  
 
Dessutom har forskning av Prusak et al.(2004) visat att om flickor i årskurs 7 och 8 erbjöds att 
promenera istället för den traditionella undervisningen och uppvisades en höjning av 
motivationen redan efter 10 dagar. Vidare menade Prusak et al.(2004) att motivationen till 
idrottsundervisningen kan höjas genom att ge elever valmöjligheten att välja den aktivitet som 
passar dem. 



 

 

 
Biddle och Wang (2003) som studerade hur tonårsflickors motivation och självuppfattning var 
relaterat till idrottsämnet visade motstridiga resultat. Flickor hade genomsnittliga värden i 
uppgiftsinriktning och likaså i amotivation vilket skulle betyda att flickor inte var lika negativt 
inställda till idrottsämnet som tidigare förväntats. Dock förklarar Biddle och Wang (2003) att 
resultatet kan bero på brister i undersökningsmetoden där ingen hänsyn togs till skillnaden 
mellan att gå ut och dansa, cykla till skolan och själva deltagandet på idrottsundervisningen 
(Biddle & Wang, 2003). 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka relationer mellan faktorer som motiverar elever till att 
delta i idrottslektioner i skolan. Dessutom studeras om det finns någon skillnad på 
motivationsfaktorer mellan flickor och pojkar, samt skillnader mellan elever i årskurs sju och 
elever i årskurs nio. 
Följande frågeställningar skall undersökas (1) Hur ser relationen ut mellan motivationsfaktorer 
och hur motiverar dessa motivationsfaktorer elever till att delta i idrottsundervisningen? (2) Finns 
det en skillnad mellan pojkars och flickors motivationsfaktorer vad gäller att delta i idrotten i 
skolan? (3) Finns det en skillnad mellan elever i årskurs sjus och elever i årskurs nios 
motivationsfaktorer vad gäller att delta i idrotten i skolan? 
 
 

”never have equality in ability; [therefore] we can only hope for equivalence in motivation”  
(Nicholls, 1992, sid. 50, ref. i Duda & Ntoumanis, 2003) 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Studien inkluderade 85 sjunde- och niondeklassare (42 flickor och 43 pojkar) från två olika 
högstadieskolor i Sverige, en från en mindre ort i Skåne (27 stycken) och den andre från en större 
ort i Halland (58 stycken). Av antalet informanter från Skånska skolan gick 18 i sjundeklass (3 
flickor och 15 pojkar) och 9 i niondeklass (3 flickor och 6 pojkar). Av informanterna från 
Halland gick 30 (13 flickor och 17 pojkar) i sjundeklass och 28 (23 flickor och 5 pojkar) i 
niondeklass. Informanterna från Skånska skolan gick i profilklass med profileringen Idrott medan 
de halländska informanterna gick i vanliga klasser. Totalt delades137 enkäter ut, varav 47 
stycken inte returnerades, och varav 5 stycken var ofullständiga och därmed uteslöts från 
resultatberäkningen. Detta innebär att studien har ett bortfall på 38 %. Totalt utövade 61 
informanter någon form av organiserad aktivitet. Den största fysiska aktiviteten bland de 
idrottande informanterna var Annan idrott (34,1 %) därefter följde fotboll (24,7 %) och Golf 
(10,6 %).  Antalet gånger i veckan som informanterna tränar var jämt fördelat mellan 2 gånger( 
33 %), 3 gånger (31 %) och fyra eller fler gånger (25 %). Vad gäller övriga familjemedlemmars 
idrottande var det 52.9 % som hade idrottande föräldrar och 67,1% som hade idrottande syskon. 
  
Instrument 
Följande instrument användes i studien. 
 
   Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 
Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) ( Duda & Whitehead, 1998) används 
för att undersöka uppgift (Task) och resultat (Ego) motivationsfaktorer for idrottsdeltagande (se 
bilaga 1). I studien användes en svensk variant av TEOSQ som författaren själv översatt. TEOSQ 
består av 13 påstående (7 Task och 6 Ego) som alla börjar med frasen ”När jag deltar på 
idrottsundervisningen, känner jag mig mest framgångsrik när...”. Varje påstående har 5 



 

 

svarsalternativ från 1 (”Tar helt avstånd”) till 5 (”Instämmer helt och hållet”). TEOSQ har blivit 
validerat och använt i en rad tidigare undersökningar (Biddle & Zahariadis, 2000; Fox, Goudas, 
Duda, Biddle, & Armstrong, 1994; Spray & Biddle 1997). 
 
   Perceived Competence Scale for Children 
Perceived Competence Scale for Children (PCSC) (Harter, 1982) användes för att studera 
individers reflektering över den egna kompetensen i en vald aktivitet (se bilaga 2). I studien 
används en modifiering gjord av författaren själv av en redan till svenska översatt variant av 
PCSC. Instrumentet består av 12 (7 positiva och 5 negativa) påstående angående deltagarens syn 
på sin egen förmåga när det gäller idrottsundervisningen. Alla påstående har 5 svarsalternativ 
från 1 (”Tar helt avstånd”) till 5 (”Instämmer helt och hållet”). PCSC har blivit utvärderat och 
validerat i en rad tidigare forskningar (Horn, Glenn & Wentzell, 1993; Horn & Weiss, 1990 & 
1991; McKiddie & Maynard, 1997). 
 
   The Situational Motivation Scale 
The Situational Motivation Scale (SIMS) (Guay et al., 2000) är ett mätinstrument som användes 
för att fastställa deltagarnas situations (eller tillstånd) motivation på idrottslektionerna (se bilaga 
3). I studien användes en svenskt modifierad variant av SIMS som författaren själv modifierat 
och översatt. SIMS består av 16 påstående som är designade att mäta inre motivation, 
identifierad reglering, yttre motivation samt amotivation. Alla påstående har 5 svarsalternativ 
(Innan författarens modifiering 7) från 1 (”Tar helt avstånd”) till 5 (”Instämmer helt och hållet”). 
SIMS är ett väl använt och validerat undersökningsinstrument (Prusak, Treasure, Darst, & 
Pangrazi, 2004; Standage & Treasure, 2002). 
 
I enkätuppsättningen ingick förutom TEOSQ, PCSC och SIMS även ett introduktionsbrev med 
till tillhörande föräldragodkännande och bakgrundsfrågor för informanterna. Informationsbrevet 
bestod av information till föräldrarna vad det var för någon undersökning och vilka etiska 
aspekter som gjorde sig gällande (se bilaga 4). Här fanns plats för föräldrarna att skriva under att 
den godkände att dens barn fick tillåtelse att deltaga i undersökningen. Bakgrundsfrågorna 
utgjordes av frågor om informanternas kön, årskurs, organiserad fysiska aktivitet, träningar i 
veckan och om dens föräldrar eller syskon deltog i någon form av organiserad fysisk aktivitet (se 
bilaga 5). 
 
Procedur 
Kontakt togs med två högstadieskolor, en i Hallands län och en i Skånes län. Efter klarttecken 
från rektorerna togs kontakt med idrottslärarna på skolan. Ett första försök gjordes att skicka med 
en föräldragodkännandeenkät hem med elever vid lektionens slut och de som fick godkännande 
från sina föräldrar tog med sig lappen två veckor senare. Efter 2 månader hade 4 
föräldragodkännande av 100 utdelade inkommit. Efter detta ändrades proceduren så att elever 
fick göra undersökningsenkäten under lektionstid och ta med den hem tillsammans med 
föräldragodkännandeenkäten. Totalt 137 enkäter delades ut i 4 klasser i årskurs 7 och 4 klasser i 
årskurs 9. Informanterna informerades av de etiska aspekterna såsom att deltaga var 
konfidentiellt, frivilligt, informanten kan avbryta när den vill och allt som skrivs kommer endast 
att läsas av författaren. När föräldrar hade skrivit på informationsbrevet tog elever med sig båda 
och lämnade in till sin idrottslärare som därefter returnerade enkäterna till författaren. Resultaten 
fördes in och analyserades i statistikprogrammet SPSS. 
 
Dataanalys 
Resultatet av undersökningen sammanställdes och beräknades med Statistical of Social Science 
(SPSS). Beskrivande statistik (descriptive statistic) användes för att beskriva och visa 
övergripande resultatet. Pearsons produktmomentkorrelation användes för analys av data om 



 

 

samband i motivationinriktningarna hos eleverna. Oberoende T-test användes för att fastställa 
skillnader mellan kön och ålder. Signifikansnivån bestämdes till p<0.05. 
 

Resultat 
 

Elevmotivation 
Resultatet visade att resultatorienterad motivation var positivt relaterat med identifierad reglering 
och med positiv syn på förmågan. Ju högre värde på identifierad reglering respektive positiv syn 
på förmågan desto högre är påverkningsfaktorn på resultatorienterad motivationen. Där fanns 
vidare en positiv relation mellan positiv syn på förmågan, inre motivation och uppgiftsorienterad 
motivation. Ju högre värde på inre motivation respektive positiv syn på förmågan desto högre är 
påverkningsfaktorn på uppgiftsorienterad motivationen. Resultatet visade även att uppgift och 
resultatorienterad motivation var positivt relaterade med varandra. Yttre motivation var negativt 
relaterat med negativ syn på förmågan och positivt relaterat med amotivation. Ju lägre värde på 
negativ förmåga ju mer påverkas yttre motivationen och ju högre värde på amotivationen ju 
högre är påverkningsfaktorn på yttre motivationen. Där fanns en negativ relation mellan negativ 
syn på förmågan och både yttre motivation och amotivation. Ju lägre värde på yttre motivation 
respektive amotivation desto högre är påverkningsfaktorn på negativ syn på förmågan (se Tabell 
1). 
 
Tabell 1. Tabellen visar relationen mellan olika motivationsfaktorer (n=85) 

  
Ego Task Inre Identi-

fierad 
Yttre Amotiv-

ation 
Positiv 

förmåga 
Negativ 
förmåga 

Ego 1  ,338(**)  ,204  ,223(*) -,052  ,098  ,271(*)  ,080 
Task  ,338(**) 1  ,718(**)  ,628(**) -,202 -,099  ,524(**)  ,136 
Inre  ,204  ,718(**) 1  ,791(**) -,135 -,138  ,624(**)  ,111 
Identifierad  ,223(*)  ,628(**)  ,791(**) 1  ,085 -,017  ,563(**) -,100 
Yttre -,052 -,202 -,135  ,085 1  ,560(**) -,080 -,411(**)
Amotivation  ,068 -,099 -,138 -,017  ,560(**) 1 -,011 -,529(**)
Pos.förmåga  ,271(*)  ,524(**)  ,624(**)  ,563(**) -,080 -,011 1  ,182 
Neg.förmåga  ,080  ,136  ,111 -,100 -,411(**) -,529(**)  ,182 1 

 * p<0,05 
 ** p<0,01 

 
Könsaspekten 
Oberoende T-test visade att pojkar uppvisade ett högre värde av inre motivation och identifierad 
motivation än flickor. Pojkarna visade även ett signifikant högre värde än flickorna i både 
amotivation och positiv syn på förmågan (se Tabell 2). 
 
Tabell 2. Tabellen visar medelvärden och standardavvikelser för flickors (n=42) och pojkars 
(n=43) motivation. Dessutom visas frihetsgrader, F-värden samt p-värden 
    KÖN           
  Flickor  Pojkar        
  M sd M sd t df p 
Ego 17,881 5,424 17,233 3,585 -0,652 83 ,516
Task 27,857 5,010 27,744 3,959 -0,115 83 ,903
Inre 14,095 4,349 15,767 3,030 2,061 83 ,042
Identifierad 14,500 2,856 15,977 3,035 2,309 83 ,023



 

 

Yttre 12,643 4,166 13,256 3,451 0,739 83 ,462
Amotivation 8,476 3,248 10,581 3,666 2,800 83 ,006
Positiv förmåga 19,310 5,029 22,674 3,663 3,532 83 ,001
Negativ förmåga 16,548 3,336 15,465 3,453 1,469 83 ,146
 
Åldersaspekten 
Oberoende T-test visade att elever i årskurs 7 uppvisade ett högre värde av inre motivation än 
elever i årskurs 9. Elever i årskurs 7 uppvisade även ett signifikant högre värde av amotivation än 
elever i årskurs 9 (se Tabell 3). 
 
Tabell 3. Tabellen visar medelvärden och standardavvikelser för olika motivationsinriktningar i 
årskurs 7 (n=48) och årskurs 9 (n=37). Dessutom visas frihetsgrader, F-värden samt p-värden 
    ÅLDER           

  
Årskurs 

7   
Årskurs 

9        
  M sd M sd t df p 
Ego 18,104 3,754 16,838 5,424 1,271 83 ,207
Task 28,438 3,978 26,973 4,997 1,505 83 ,136
Inre 15,688 3,372 13,973 4,167 2,097 83 ,039
Identifierad 15,771 3,012 14,568 2,940 1,845 83 ,069
Yttre 12,813 3,671 13,135 4,029 -0,385 83 ,701
Amotivation 10,333 3,839 8,514 3,024 2,371 83 ,020

Positiv förmåga 21,604 4,286 20,243 5,107 1,335 83 ,186
Negativ förmåga 15,688 3,465 16,405 3,362 -0,959 83 ,340

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka relationer mellan faktorer som motiverar elever till att delta 
i idrottslektioner i skolan. Dessutom studerades om det fanns någon skillnad på 
motivationsfaktorer mellan flickor och pojkar, samt skillnader mellan elever i årskurs sju och 
elever i årskurs nio. 
 
Följande frågeställningar undersöktes (1) Hur ser relationen ut mellan motivationsfaktorer och 
hur motiverar dessa motivationsfaktorer elever till att delta i idrottsundervisningen?  (2) Finns det 
en skillnad mellan pojkars och flickors motivationsfaktorer vad gäller att delta i idrotten i skolan? 
(3) Finns det en skillnad mellan elever i årskurs sjus och elever i årskurs nios motivationsfaktorer 
vad gäller att delta i idrotten i skolan? 
 
Elevmotivation 
Resultatet visade att uppgiftinriktad motivation var postivt relaterat med inre motivation och 
positiv syn på förmågan. Liknande resultat erhöll Standage och Treasure (2002) i sin 
undersökning då de fick fram resultatet att uppgiftsorienterad motivation var positivt relaterat till 
de mer självbeslutande aspekter av motivation som identifierad och inre motivation. Vilket i så 
fall skulle betyda att ett uppgiftsorienterat inriktning av undervisningen är att föredra för att öka 
den inre motivationen hos eleverna. Detta kom Nicholls (1984) fram till för 20 år sen vilket är 
intressant med tanke på att dagens undervisning fortfarande till huvuddelen bedrivs i ett 
resultatorienterat klimat.  För att ändra på detta och öka den inre motivationen måste dagens 



 

 

idrottslärare försöka skapa ett uppgiftsorienterat klimat på sina idrottslektioner för att eleverna 
skall bibehålla hög motivation och utveckla sin förmåga maximalt. 
 
Vidare visade resultatet en positiv relation mellan resultatinriktad motivation och identifierad 
reglering och med positiv syn på förmågan. Detta samband stärker Elliot´s teori (1999) där han 
menar att elever som har en positiv syn på sin förmåga har större tendens att uppvisa ett 
resultatinriktad beteende än de som har negativ syn på sin förmåga. (Elliot, 1999, ref. i Duda & 
Ntoumanis, 2003). Detta faller sig naturligt för individer i dagens samhälle framförallt i 
idrottsundervisningen där mycket går ut på att jämföra sig med andra. Är individen duktig på 
något är den inte rädd för att ge sig in i sådana situationer där den har möjlighet att visa sin 
skicklighet. Dock går det inte att generalisera och hävda motsatta beteenden där individer i så fall 
skulle undvika situationer där de känner sig inkompetent. Det är svårt att fastställa om det är 
bristen på förmågan som är orsak till beteendet eller rädslan för att misslyckas (Duda & 
Ntoumanis, 2003). Tidigare forskning har påvisat resultat där direkta paralleller dragits mellan 
resultatinriktad motivation och yttre motivation och mellan uppgiftinriktad motivation och inre 
motivation (Duda & Ntoumanis, 2003). Tendensen i den aktuella studien är likartad men inte 
tillräckligt starkt för att det skall bli ett klart samband. 
 
Resultatet visade även en positiv relation mellan uppgift och resultatorienterad motivation. Detta 
resultat är i samstämmighet med tidigare forskning där individer som har hög uppgift/hög resultat 
renderar större chans att bevara motivationen och intresset för aktiviteten än individer med låg 
uppgift/låg prestation (Duda, 2001). En förklaring kan vara att individer som har en hög 
uppgiftsorienterad motivation söker sig till miljöer och utmaningar där de tror sig utvecklas mest. 
Dessa miljöer och utmaningar innehåller prestationer mot eller i samförstånd med andra individer 
vilket medför en medveten/omedveten social jämförelse. Detta medför att individer genom att 
jämföra sig med andra, fast de redan har en hög förmåga, blir motiverade att utvecklas mera och 
bli ännu bättre. Likaså är det med individer som har hög resultatorienterad motivation då de efter 
jämfört sig med andra frambringat en vilja att utveckla sig och bli ännu bättre. 
 
Yttre motivation var negativt relaterat med negativ syn på förmågan och positivt relaterat med 
amotivation. Där fanns en negativ relation mellan negativ syn på förmågan och både yttre 
motivation och amotivation. Liknande fick Ommundsen (2001) i sin undersökning där det 
framkom att om förmågan uppfattas som oföränderlig (negativ), kan det leda till att individer inte 
försöka prestera maximalt. Enligt self-determination teorin kommer personer som tror att 
prestationen och ansträngningen inte leder till utveckling och förbättring av sin förmåga att leda 
till att individen blir amotiverad (Standage & Treasure, 2002). En möjlig förklaring är att elever 
som har en negativ syn på sin förmåga vill förmodligen inte självmant gå in i situationer där de 
måste visa upp sin dåliga förmåga. Dels för att de inte vill visa sig dåliga inför andra och dels för 
att de inte tror att de kan förbättra sin förmåga. För att elever skall våga utsätta sig för sådana 
situationer måste de få någon form av yttre belöning eller yttre hot, i form av till exempel betyg, 
föräldrar och kompisar. Detta i sin tur kan leda till att elever blir yttre motiverade. Efter hand 
kommer dessa yttre faktorier inte påverka elever i lika stor utsträckning och de förlorar sin 
mening med deltagandet vilket kan leda till amotivation. 
 
Vilka faktorer motiverar elever till att delta i idrottsundervisningen? Många faktorer är av 
betydelse men en av dem som influerar motivationen mest är hur de uppfattar sin egen förmåga. 
Om elever uppfattar den som något som går att påverka leder detta till hög motivation likaså om 
de uppfattar sin förmåga som hög i den aktuella situationen leder även detta till hög motivation. 
Genom att ha ett uppgiftsorienterat klimat på sina idrottslektioner, där elever får utvecklas utifrån 
sig själva, kommer elever uppskatta sin förmåga mer korrekt och mer positiv vilket i sin tur 
kommer att höja motivationen till idrottsämnet (Duda, 2001). 
 



 

 

Kön 
Resultatet visar att pojkar var mer inre motiverade än flickor. Pojkar uppfattade även sin egen 
förmåga som mer positiv än vad flickor gjorde. Resultat stöds av Cury, Biddle, Famose och 
Goudas (1996). Slutsatser drogs att den egna uppfattade förmågan var en viktig faktor till den 
inre motivation idrottsämnet. Även Horn och Weiss (1990) kom fram till att de som 
undervärderade sin förmåga uppvisade ett lägre motivationsmönster, framförallt flickor (Fry, 
2001). Resultatet kan bero på att idrottsundervisningen idag är mer anpassad till pojkars sätt att 
motiveras precis som Prusak, Treasure, Darst och Pangrazi (2004) också påpekar i sin studie. 
Detta leder till att pojkar har lättare än flickor att antaga en inre motivation gentemot 
idrottsämnet. Om flickor hela tiden undervisas i situationer där de känner sig färdighetsmässigt 
sämre än de andra i klassen kommer de, precis som resultatet visade, uppfatta sin förmåga som 
negativ.  
 
Fler faktorer som påverkar kan vara skillnader i referenspunkter i sitt utvärderande av prestation. 
Precis som Horn och Weiss (1990) påpekade kan det vara möjligt att flickor och pojkar värderar 
sin förmåga olika i förhållande till deras verkliga förmåga. Pojkar påverkas mer av 
tävlingsresultatet när de bedömer sin förmåga medan flickor mer använder sig av 
självjämförelse/inre information och bedömning från andra när de skall analysera sin förmåga 
(Horn, Glenn, & Wentzell, 1993). Som undervisningen idag är upplagd har pojkar lättare och fler 
referenspunkter till sin hjälp att utvärdera sin förmåga vilket leder till en mer korrekt bedömning 
av förmågan. Flickor däremot som använder sig av inre information har svårare att utvärdera sig 
själv (Horn, Glenn, & Wentzell, 1993). Det är mycket lättare att utvärdera vinst eller förlust än 
att utvärdera om prestationen har blivit bättre eller sämre. Enligt Kompetensmotivations teorin är 
det tidigare erfarenheter och bedömningar av den egna färdigheten som ligger till grund för det 
uppvisade beteendet i den aktuella situationen (Harter, 1980). Flickor som värderar sin förmåga 
som negativ presterar utifrån den uppskattade förmågan även om denna inte är korrekt värderad. 
Negativt uppskattad färdighet leder vidare till sämre prestation vilken i sin tur ligger till grund för 
framtida uppskattningar av färdigheten (Harter, 1980). På så sätt kommer flickor att uppskatta sin 
förmåga som sämre och sämre efter varje prestation vilket leder till en lägre motivation.  
 
Resultat i den aktuella studien visad även att pojkar var mer amotiverade än flickor. Detta är ett 
motsägande resultat jämfört med tidigare forskningar där flickor oftast visar sig vara mer 
amotiverade än pojkar (Biddle & Wang, 2003). Vidare visade resultatet att pojkar även var mer 
inre motiverade och uppvisade en mer positiv syn på sin förmåga än flickor. Detta kan förklaras 
av att pojkar anser sig ha färdigheten som krävs i den aktuella situationen men de förstår inte 
varför de skall anstränga sig för att visa den. Detta styrks av Self-determination teorin som menar 
att amotivation kan uppkomma när individer tycker att aktiviteten är oviktig (Standage & 
Treasure, 2002). Vidare skulle resultatet tolkas som att pojkar känner sig understimulerade på 
idrottslektionerna. En möjligförklaring till detta kan vara att idrottslektionerna utformade efter 
elevgruppens färdighet och inte den enskilda individens. Om idrottsläraren lägger undervisningen 
på de svaga elevernas nivå kommer de duktiga elever bli understimulerade liknande händer om 
lärare lägger nivån på de duktiga eleverna vilket då kommer ge understimulerade svaga elever. 
Detta är en av svårigheterna för en idrottslärare när de planerar sina lektioner. Genom att lärare 
skapar ett uppgiftsorienterat klimat på sina lektioner kommer det bli lättare att individualisera 
undervisningen. Om elever är inriktad på sin egen utveckling är det lättare för lärare att anpassa 
undervisningen till alla individers färdighetsnivå vilket kommer att ge färre amotiverade elever. 
 
Ålder 
Elever i årskurs 7 var mer inre motiverade än e elever i årskurs 9. Resultatet visade även att 
elever i årskurs 7 hade ett högre värde i amotivation än årskurs 9. Resultatet i den aktuella 
studien kan förklaras av de olika förutsättningar som finns för eleverna i årskurs 7 och 9. Från 
och med årskurs 8 blir elever utvärderade med betyg efter varje avslutad termin 



 

 

. I årskurs 7 får elever inte detta utan bara ett muntligt 
omdöme. En teori är då att de elever i årskurs 7 som redan är inre motiverade kommer att 
fortsätta vara det medan de elever som är yttre motiverade blir amotiverade istället. Yttre 
motivation innebär att elever grundar sin motivation på att få yttre belöning eller bestraffning 
(Standage & Treasure, 2002). Om denna yttre belöning eller bestraffning inte finns finner 
eleverna ingen mening med sitt beteende, vilket leder till amotivation (Standage & Treasure, 
2002). Skillnaden för elever i årskurs 9 är att de som är yttre motiverade använder sig av betygen 
som en yttre påverkningsfaktor för motivationen. Därför finns det färre elever i årskurs 9 som är 
amotiverade än elever i årskurs 7. Detta skulle i så fall betyda att om betyg infördes i skolan 
redan i årskurs 7 skulle många av eleverna bli mer motiverade till idrotten i skolan.  
 
Resultatet i den aktuella studien visade att elever i årskurs 9 var mindre inre motiverade än elever 
i årskurs 7. Detta överensstämmer med tidigare forskning som påvisar att intresset och viljan att 
deltaga på idrottslektioner minskar med åldern (Papaionnou, 1997). Detta betyder att 
idrottsundervisningen inte utvecklas och förändras i samma takt som eleverna utvecklas och på 
så sätt lyckas inte den inre motivationen bibehållas. Elever utvecklas under dessa år på högstadiet 
väldigt snabbt både psykiskt och fysiskt under puberteten. Denna utveckling kan leda till att de 
börjar fokusera på andra intressen som är roligare och mer fängslande. Det motsatta könet börjar 
bli mer tilldragande och individer fokuserar mer på det sociala umgänget istället för den fysiska 
aktiviteten (Goudas, Hassandra, & Chroni 2001). Elever får inte det psykologiskt välbefinnandet, 
intresset, njutningen och glädjen genom idrottsundervisningen som behövs för att individen skall 
vara inre motiverad (Goudas, Hassandra, & Chroni 2003). 
 
Metoddiskussion 
Även om undersökningsinstrumenten har blivit validerade tidigare kan översättningen av 
originalinstrumenten medföra en sänkning av validiteten på grund av språkskiljaktigheter 
(Beijergård, 2003). Vissa av informanterna har inte svenska som förstaspråk vilket medför en 
ytterligare komplikation eftersom språket i undersökningsinstrumenten ibland kan vara svårt att 
förstå. Dock blev alla informerade att hjälp fanns att få vid undersökningstillfället om de inte 
förstod. Vad gäller informanterna deltog endast de som deltog på idrottslektionen just det valda 
tillfället vilket gör att möjligtvis finns ett bortfall på icke motiverade elever. Eftersom det endast 
deltog 85 elever i undersökningen skall man även vara återhållsam med att generalisera 
resultatet. Undersökningen har även ett bortfall på 38 % vilket gör det svårt att generalisera. En 
orsak till det stora bortfallet kan vara att informanterna var tvungna efter ha besvarat enkäten ta 
med sig den hem för att få föräldrarna att godkänna att de fick deltaga i studien. Därefter var 
informanten tvungen att ta med sig den tillbaka till skolan och lämna in den för att resultatet 
skulle registreras. Detta innebär många olika faktorer som glömska, ovilja till idrottsämnet, 
familjeförhållande påverkar vilka typer av informanter som resultatet grundar sig på. 
 
Implikationer 
Resultatet i studien visade att den egna upplevda kompetensen hos eleverna är en viktig faktor 
för deltagandet på idrottslektionerna. Därför är det viktigt att dagens idrottslärare förstår 
betydelsen av att individualisera anpassa sin undervisning till de aktuella eleverna. Fokus måste 
vara på den enskilde eleven och dennes förmåga och inte den totala generella förmågan i hela 
gruppen. Denna vetskap finns redan hos de flesta idrottslärare men de fortsätter likväl att hålla 
samma lektion för de flesta klasserna och alla på lektionen får samma uppgift. Resultatet visade 
även skillnader mellan flickor och pojkars motivation till idrottsämnet där pojkar var mer inre 
motiverade och hade en mer positiv inställning till sin förmåga. Därför är det viktigt att 
idrottslärarna rannsakar sig själva och utvärderar sina lektioner för att kanske få en mer jämställd 
undervisning som passar både flickor och pojkar. Läraren måste ge flickor samma förutsättningar 
att utvecklas motiveras utifrån sina villkor och som pojkar får. För att kunna göra detta bör 



 

 

kanske läraren dela in klassen i flickor för sig och pojkar för sig. Inte på varje lektion utan 
varannan för att ge flickorna större chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Framtida forskning 
Det vore intressant att vidare studera ämnet på ett kvalitativt sätt, via exempelvis intervjuer. 
Detta för att mer djupgående undersöka hur individer tänker och känner inför 
idrottsundervisningen i skolan. Även för att förstå de processer som elever har för att utvärdera 
sin förmåga och mer ingående hur de själva utvärderar sin prestation vore av vikt att studera. Det 
hade vidare varit intressant att undersöka om eventuella skillnader mellan flickor och pojkars 
motivationsfaktorer och hur dessa kan påverkas av lärare. Detta för att bättre förstå hur 
idrottsundervisningen skall vara upplagd för att tillgodose både flickors och pojkars behov. Även 
fler experiment, såsom Papaionnou, Digelidis, Laparidis och Christodoulidis (2003) gjorde då 
man förändrade upplägget på idrottsundervisning och sen analyserar resultatet, hade varit 
intressanta. Detta för att förena teorin med praktiken och undersöka vad som verkligen fungerar i 
verkligheten.  
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Bilaga 1 
 
Läs påståendena nedan och ange i vilken utsträckning du personligen håller med om varje påstående 
genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
När känner du dig framgångsrik på idrottslektionerna? Med andra ord, när känner du att en 
idrottsaktivitet har gått riktigt bra för dig? 
 
När jag deltar på idrottsundervisningen, känner jag mig mest framgångsrik när..... 
 
 Tar helt Tar Neutral Instämmer Instämmer helt 
 avstånd avstånd    och hållet 
 
1. Jag är den enda som klarar spelet 
    eller färdigheten. -- - 0 + ++ 
 
2. Jag lär mig en ny färdighet och det får mig 
    att vilja träna mer. -- - 0 + ++ 
 
3. Jag kan göra bättre ifrån mig än 
    mina kompisar. -- - 0 + ++ 
 
4. De andra är inte lika bra som jag.  -- - 0 + ++ 
 
5. Jag lär mig något som är roligt att göra.  -- - 0 + ++ 
 
6. Andra gör bort sig men inte jag.  -- - 0 + ++ 
 
7. Jag lär mig något nytt genom att träna hårt. -- - 0 + ++ 
 
8. Jag arbetar riktigt hårt.  -- - 0 + ++ 
 
9. Jag gör flest mål. -- - 0 + ++ 
 
10. Något jag lär mig får mig att vilja träna mer. -- - 0 + ++ 
       
11. Jag är bäst. -- - 0 + ++ 
 
12. En färdighet jag lär mig känns helt rätt. -- - 0 + ++ 
 
13. Jag gör mitt allra bästa. -- - 0 + ++ 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Här skall du besvara frågor om din egna uppfattade förmåga. 
 
Läs påståendena nedan och ange i vilken utsträckning du personligen håller med om varje påstående 
genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
 Tar helt Tar Neutral Instämmer Instämmer helt 
 avstånd avstånd    och hållet 
 
1. Jag känner att jag inte är så bra när det handlar 
    om att prestera på idrottslektionerna -- - 0 + ++ 
 
2 . Jag känner att jag är bland de bästa när det 
     gäller idrottslig förmåga -- - 0 + ++ 
 
3. Jag känner att jag alltid är bland de bästa när  
    vi börjar med en ny aktivitet på -- - 0 + ++ 
    idrottslektionerna. 
 
4. Jag tenderar att känna mig illa till mods i  
    de olika undervisningsmiljöerna på -- - 0 + ++ 
    idrottslektionerna 
 
5. Jag är ibland lite långsammare än de flesta  
    när det gäller att lära mig nya färdigheter -- - 0 + ++ 
    på idrottslektionerna 
 
6. Jag är alltid bland de första att deltaga i  
    aktiviteterna på idrottslektionerna när -- - 0 + ++ 
    jag får chansen 
 
7. Jämfört med mig finns det andra som är  
    bättre än mig på nästan alla aktiviteter i  -- - 0 + ++ 
    idrottsundervisningen  
 
8. Jämfört med mig är de andra inte lika  
    bra som mig när det gäller den  -- - 0 + ++ 
    idrottsliga förmågan 
 
9. Jämfört med mig är de andra inte lika bra  
    som mig när det gäller att börja med en  -- - 0 + ++ 
    helt ny aktivitet på idrottslektionerna. 
 
10. Jämfört med mig finns det andra som känner 
      sig mer illa till mods än jag i de olika  -- - 0 + ++ 
      undervisningsmiljöerna på idrottslektionerna. 
 
 
 
 
 



 

 

11. Jämfört med mig finns det andra som  
      lär sig snabbare än mig när det gäller nya  -- - 0 + ++ 
      färdigheter på idrottslektionerna. 
 
12. Jämfört med mig drar sig andra tillbaka  
      och är vanligtvis inte de första som  -- - 0 + ++ 
      deltager i aktiviteterna på idrottslektionerna 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Här skall du besvara frågan varför du deltager på idrottslektionerna. 
 
Läs påståendena nedan och ange i vilken utsträckning du personligen håller med om varje påstående 
genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
Varför deltar du på idrottslektionerna? 
 Tar helt Tar Neutral Instämmer Instämmer helt 
 avstånd avstånd    och hållet 
 
1. För att jag tycker idrottsundervisningen 
    är intressant -- - 0 + ++ 
 
2. Jag gör det för min egen skull -- - 0 + ++ 
 
3. För att jag bör göra det -- - 0 + ++ 
 
4. Där kan vara många bra orsaker  till varför jag 
    skall vara med, men jag ser inte dem -- - 0 + ++ 
 
5. För att jag tycker att undervisningen 
    är tillfredställande -- - 0 + ++ 
 
6. För att jag tycker idrottsundervisningen  
    är bra för mig själv -- - 0 + ++ 
 
7. För att det är något som jag  
    måste göra -- - 0 + ++ 
 
8. Jag deltar i idrottsundervisningen men jag vet  
    inte om det är värt det -- - 0 + ++ 
 
9. För att idrottsundervisningen är kul -- - 0 + ++ 
 
10. Av personliga skäl -- - 0 + ++ 
 
11. För att jag inte har något val -- - 0 + ++ 
 
12. Jag vet inte; Jag ser inte vad  
      idrottsundervisningen ger mig -- - 0 + ++ 
 
13. För att jag mår bra när jag deltar i 
      idrottsundervisningen -- - 0 + ++ 
 
14. För jag tror att idrottsundervisningen  
      är viktig för mig -- - 0 + ++ 
 



 

 

15. För att jag känner att jag måste göra det -- - 0 + ++ 
      
16. Jag deltar i idrottsundervisningen, men  
      jag är inte säker på att det är bra att -- - 0 + ++ 
      fortsätta göra det.     



 

 

Bilaga 4 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Ulf Granqvist och jag läser just nu Psykologi på högskolan i Halmstad. Jag skall 
precis börja på min C-uppsats där jag skall undersöka vad som motiverar elever till idrottsämnet 
och hur de upplever dagens undervisning. Jag kommer att dela ut enkäter i årskurs 7 och 9 på 
olika skolor i Halmstads och Ystadsregionen. För att allt skall gå rätt till måste jag, eftersom 
eleverna är inte är myndiga, ha en målsmans underskrift som godkänner att eleven får svara på 
enkäten. Att svara på enkäten är helt konfidentiell (dvs. ingen annan än jag vet att ert barn deltar i 
studien), frivilligt, eleven kan avbryta när den vill och allt som skrivs kommer endast att läsas av 
mig. Allt material som jag samlar in kommer att utmynna i en uppsats som kommer att vara 
tillgänglig för läsning på högskolebiblioteket i Halmstad samt hos idrottslärarna på respektive 
skolan. 
 
Om ni har några frågor kan ni kontakta mig på email (ulfgranqvist@spray) eller telefon (0703-
343279) eller min handledare Hansi Hinic (035-167269) 
 
 
Härmed ger jag tillstånd att mitt barn får svara på enkäten om han/hon själv vill. 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Målsmans underskrift.  Namnförtydligande          Barnets namn 
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Mitt namn är Ulf Granqvist och jag läser just nu Psykologi på högskolan i Halmstad. Jag skall precis 
börja på min C-uppsats där jag skall undersöka vad som motiverar elever till idrottsämnet och hur de 
upplever dagens undervisning. Jag kommer att dela ut enkäter i årskurs 7 och 9. Att svara på enkäten 
är helt konfidentiellt, frivilligt, du kan avbryta när du vill och allt som skrivs kommer endast att 
läsas av mig. Allt material som jag samlar in kommer att utmynna i en uppsats som kommer att vara 
tillgänglig för läsning på högskolebiblioteket i Halmstad. Jag kommer även att lämna en eller två 
exemplar till din idrottslärare som du kan låna och läsa. Enkäten består av 4 sidor. På den första sidan 
är jag intresserad av att veta lite bakgrundsfakta medan de tre efterföljande bygger på din inställning 
till idrottsämnet överlag!  
 
Ta din tid och om något är det minsta oklart var inte rädd för att räcka upp handen så kommer jag och 
hjälper dig. 
 
Tusen tack för din medverkan! 
 
 
 
Läs påståendena nedan och ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
1. Kön. Man Kvinna 
   
 
2. Jag går i årskurs... 7 9 
   
 
3. Utanför skolan sysslar jag med någon form  JA NEJ 
    av organiserad aktivitet(medlem i förening)   
 
 Om ja, vilken av följande aktivitet Fotboll Handboll Tennis Golf Gymnastik 
       
  SimningFriskis&svettisPingis Orientering Annat 
       
 
4. Jag tränar så här många gånger i veckan 0 1 2 3 4+ 
       
 
5. Någon av mina föräldrar är aktiv i någon form  
    av fysisk aktivitet(medlem i förening) JA NEJ 
    
6. Någon av mina syskon är aktiv i någon form  
    av fysisk aktivitet(medlem i förening) JA NEJ Har inga syskon 
     
 

 


