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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka högstadieelevers uppfattningar, på en specifik 

skola, om bakgrundsmusik på lektioner i idrott och hälsa. Vi ville även se om valet av musik 

har någon betydelse för elevernas inställning och motivation. Slutligen undersökte vi hur 

lärarna använder sig den musikanläggning som fanns i idrottssalen. Vi har använt oss av en 

kvantitativ undersökningsmetod med enkäter, som delades ut till samtliga elever i årskurs nio 

på en skola i Uppsala. Med enkäterna fick vi fram deras uppfattningar om hur 

bakgrundsmusik kan påverka under en lektion i idrott och hälsa. Vi har även gjort tio 

observationer där vi tittade på om eleverna påverkades av bakgrundsmusiken, men även hur 

musiken användes av lärarna. Detta gav oss ett kvalitativt inslag i denna studie. Resultatet av 

enkäterna och observationerna visar att musiken har en inverkan på eleverna, och att lärarna 

använder musiken på olika sätt. Slutsatsen av studien är att musik är en yttre faktor som kan 

påverka den inre motivationen. Musiken kan få elever att utföra uppgifter en längre tid då 

musikens tempo och rytm, som är vitala delar i en låt, hjälper dem under aktiviteten. Vidare 

kan vi säga att lärare måste anpassa sitt musikval utefter kontext, dvs. åldersgrupp och 

aktivitet. 

Nyckelord: Musik, Motivation, Idrott och hälsa, skola 
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1. Inledning 

En låt kan fylla många olika syften, och det hade varit svårt att belysa musikens alla 

påverkande faktorer i denna C-uppsats. Därför valde vi att ha musik och motivation som 

utgångspunkt. I denna studie kommer musikens inverkan på motivation hos elever i årskurs 

nio analyseras. Musik som ämne är ett stort gemensamt intresse hos oss. Detta förde oss 

vidare till att undersöka om musiken påverkar människan under träning. Under tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi märkt att musiken används flitigt på 

idrottslektionerna. Detta fick oss att undra hur eleverna påverkas av bakgrundsmusiken. 

Musik är något som kan påverka oss väldigt olika. Den kanske gör oss glada, ledsna, lugna, 

motiverade etc. Vi har märkt att musik kan anpassas för att styra en i träning. Den kan få 

motivationen att öka och med det även prestationen. 

Genom hela uppsatsskrivandet har bakgrundsmusik används som ett verktyg för att skärma av 

oss från omgivningen, och hjälpt oss att fokusera. Med musikens kraft har uppsatsskrivandet 

blivit lättare. Vi kommer härnäst att redogöra för musikens olika påverkande komponenter.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer fokus vara på den tidigare forskningen. Koppling kommer ske 

till den befintliga läroplanen och begrepp som motivation bearbetas här. 

2.1 Läroplanen om musik 

När man talar om musik och idrott förs tankarna gärna till dansen. Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) tar enbart upp musiken i samband 

med dans och rörelseprogram till musik, men vad vi har observerat används musiken mycket 

mer utbrett i ämnets innehåll.
1
 

LGR 11 staplar upp en mängd olika krav och mål som eleverna ska nå. Dessa implementeras i 

lektionernas innehåll som sedan ska utföras av eleverna.
2
 De flesta lektioner vi har observerat 

under våra VFU-perioder visar på att lektionerna är utformade så att eleverna ska klara av alla 

moment, men hur väl fungerar musik som motivationskälla under idrottslektioner? 

                                                             
1 Skolverket, 2011, s.55 
2 Skolverket, 2011, s.51-57 
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2.2 Motivation 

Motivation är ett begrepp som används dagligen, men hur kan detta begrepp användas 

teoretiskt? Att vara motiverad innebär, enligt Ryan och Deci, att man är påverkad till att 

utföra något på ett visst sätt. Har man ingen inspiration eller impuls till att utföra en viss 

sysselsättning karaktäriseras man som amotiverad (omotiverad). Om en person känner sig 

inspirerad och stimulerad till att utföra en sysselsättning karaktäriseras man istället som 

motiverad.
3
 Motivation delas ofta in i två olika block; Inre motivation och yttre motivation. 

2.2.1 Inre och yttre motivation 

Enligt Ryan och Deci definieras den inre motivationen som en drivkraft inifrån, att det är 

tillfredsställande inom personen. Det finns ett samband mellan individer och olika aktiviteter. 

Alla är inte motiverade av samma aktiviteter och detta påverkar individens inre motivation.
4
 

Cofer beskriver motivation som en orsak till ett beteende, där den inre motivationen är något 

som är kopplat till individens personlighet. Den yttre motivationen beskrivs som olika yttre 

incitament som en individ tar till sig, och handlar ut efter dem. Han beskriver även att 

motivation är skapad i samspel mellan inre och yttre faktorer.
5
 I idrottssammanhang är inre 

motivation den glädje som aktiviteten för med sig, det handlar inte om att uppnå något 

speciellt mål.
6
 När man når en hög grad av inre motivation kan man nå det s.k. 

”flowtillståndet”. Att hamna i ett ”flow” beskrivs som ett tillstånd där man blir ett med 

aktiviteten. Det är när aktivitetens krav stämmer överens med individuella förutsättningar som 

ett flowtillstånd nås.
7
 

Enligt Ryan och Deci utgår yttre motivation ifrån någon slags belöning eller ett specifikt mål. 

Om ett motiv är att uppnå de förväntningar som skapats av andra individer, handlar det om 

yttre motivation. Det innebär alltså att den yttre motivationen har sitt syfte i att uppnå ett 

strävandemål.
8
 Yttre påverkningar leder till en minskad inre motivation och individen handlar 

efter de yttre motivationsfaktorerna. Om ett beteende förändras på grund av en yttre faktor, 

kommer förändringen hålla i sig den tid som den yttre faktorn närvarar.
9
 I idrottssammanhang 

kan yttre motivation handla om olika belöningar, såsom medaljer, vinster osv.
 
Om man 

                                                             
3 Ryan & Deci, 2000, s. 54 
4 Ryan & Deci, 2000, s. 56 
5 Cofer, 1978, s. 200-207 
6 Karageorghis & Terry, 2011, s. 33 
7 Karageorghis & Terry, 2011, s. 35 
8 Ryan & Deci, 2000, s. 60 
9 Granbom, 1998, s. 15 
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kopplar detta till dagens skolundervisning skulle en tydlig yttre motivationsfaktor kunna vara 

betyg.
10

 

Hassmén, Hassmén och Plate förklarar att inre, yttre och amotivation existerar på tre olika 

hierarkiska nivåer inom en individ; Den globala, den kontextuella samt den 

situationsspecifika nivån. Det finns även sociala faktorer som påverkar motivationen på dessa 

nivåer. Motivation på den globala nivån handlar om en individs allmänna känslighet till att ha 

en viss typ av motivation, där olika globala sociala faktorer påverkar individen. Exempel på 

sådana faktorer skulle kunna vara levnadsmiljö samt de synsätt som finns i samhället i 

förhållande till den aktivitet som individen deltar i. Motivation på denna nivå kan påverka 

individens allmänna grad av positiv eller negativ livsinställning. På den kontextuella nivån 

talar man om den motivation som en individ vanligen känner för ett specifikt område som 

omsluter en viss typ av aktivitet. Idrott kan vara ett exempel på detta. På denna nivå är, i 

skolan, läraren en viktig social faktor med dess ledarstil och kompetens. En lärare kan vara 

styrande och tvingande vilket kan leda till en lägre grad av inre motivation. Detta gör att yttre 

motivation eller amotivation blir en mer central del. I den kontextuella nivån är det viktigt att 

skapa ett gott motivationsklimat, där alla i omgivningen har betydelse. Fokus ska ligga på 

individens utveckling före prestation. På kontextuella nivån kan bl.a. upplevt nöje, intresse, 

tillfredställelse eller upplevelser av flow vara faktorer som bidrar till en ökad inre motivation. 

Om man känner en ängslan kan detta leda till amotivation. Har man en hög nivå av inre 

motivation kan det resultera i att man anstränger sig mer och visar en högre grad av 

självförtroende. Situationsnivån handlar om den motivation en individ upplever i en viss 

situation där den är aktivt deltagande. Det är ett tillstånd man befinner sig i och kan variera 

snabbt. Här är bl.a. belöningar, tidsgränser eller övervakning av stor betydelse som sociala 

faktorer. Dessa faktorer är yttre reglerade och kan påverka den inre motivationen negativt. 

Lika som inom den kontextuella nivån kan man här uppleva njutning, nöje osv., vilket 

påverkar den inre motivationen, och till en viss del den yttre motivationen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många sociala faktorer på dessa tre nivåer som 

påverkar motivationen, som i sin tur leder till en känsla eller ett beteende.
11

 

2.3 Musikens påverkan på känslotillståndet och prestationen 

Karageorghis och Terry förklarar i sin bok ”Inside sport psychology” att man kan använda 

musik för att förändra eller upprätthålla ett känslomässigt tillstånd. För att förändra eller 

                                                             
10 Karageorghis & Terry, 2011, s. 33 
11 Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 168-175 
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upprätta detta effektivt krävs det att man planerar sin musik. Karageorghis och Terry delar 

känsloreglerande musik i tre kategorier. Om man vill öka energin fungerar hög 

upptempomusik bäst (>120 BPM). För att lugna ner intensiteten på en aktivitet fungerar en 

stillsammare musik bäst (<100 BPM). Den tredje typen handlar om avslappningsmusik som 

bl.a. kan användas för att minska muskelanspänning.
12

 

Karageorghis och Priest gjorde år 2008 en kvalitativ studie där de undersökte musikens olika 

inverkningar under träning. De intervjuade 13 stycken personer med en snittålder på 33,2 år. 

Dessa personer valdes efter deras erfarenhet av träning till musik. Alla hade minst två års 

erfarenhet av träning till musik på gym. Informanterna intervjuades två gånger där man hade 

olika utgångspunkter. Med den första intervjun ville Karageorghis och Priest titta på olika 

perspektiv av musikens inverkan; Musiken i sig, musik i kontext, individuell syn på musik, 

personens tillstånd av musiken samt konsekvenser av musiken. Under den andra intervjun 

lyssnade man på den musik som informanterna ansåg som bra träningsmusik och reflekterade 

kring detta.
13

 

Karageorghis och Priest kom fram till att det fanns många olika element inom musiken som 

påverkade träningen. I denna studie visade det sig att rytmen och tempot var det som ansågs 

vara av störst värde. Det finns andra beståndsdelar inom musiken som inte rankas lika högt, 

bl.a. låtens harmoni, texten och rösten. En viktig del för många var att musiken inte ska vara 

för monoton. Ett träningspass med enbart en slags rytm kan anses som en negativ faktor.  Var, 

när och hur man tränar kan påverka sinnestillståndet och också vad för musik som passar i en 

varje situation. Varje människas personlighet påverkar valet av musik under träning. Vissa 

vill t.ex. komma in i ett glädjetillstånd, och väljer musik utefter det. Musik kan skapa 

motivation och inspiration då den kan förändra synen på en uppgift. Kopplingar kan ske 

mellan musik och andra tillfällen vilket kan leda till motivation. Gemensamt för alla 

informanter var att ålder spelar en stor roll i musikvalet. Av musiken ansåg informanterna att 

den kunde påverka dem till att utföra fysisk aktivitet en längre tid, och att den även kan öka 

arbetstakten.
14

  

Karageorghis och Terry beskriver hur musik kan bidra med flera psykofysiska effekter. De 

menar att musik bland annat kan leda till förbättrad motorik och andra fysiska attribut, men 

                                                             
12 Karageorghis & Terry, 2011, s. 133-134 
13 Karageorghis & Priest, 2008, s. 351 
14 Karageorghis & Priest, 2008, s. 354-358 
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även att musik kan leda till emotionella och upphetsande effekter.
15

 Studier visar att musik 

kan utveckla en positiv humörrespons. Detta kan leda till ökad motivation till att vilja utföra 

en uppgift under en längre tid. Även en emotionell respons till musik kan leda till ökad 

träningsuppföljning. Priest menar att sångare kan framhäva en låttext på ett specifikt sätt som 

får respondenten att känna en emotionell koppling till låten. En sångtitel eller en minnesvärd 

sektion i en låt kan ta fram känslor och skapa en symbolisk mening. Tidigare rapporter 

beskriver hur musik kan öka ens självförtroende och självkänsla. Musiken kan också fungera 

som ett verktyg som för individer samman, till exempel idrottslag som lyssnar på en specifik 

låt före varje match.
16

 

”Music may function as an ergogenic aid, which leads to voluntary increases in exercise 

intensity and / or exercise endurance.”
17  

Detta är något Priest skriver och han menar att musik fungerar som en arbetsförbättrande 

hjälp, att det spontant leder till en ökad träningsintensitet. Användandet av musik i samband 

med träning på en submaximal nivå (<75 % av sin maximala syreupptagningsförmåga) 

fungerar som en stimulerande faktor, som leder till att man kan pressa sig hårdare och under 

en längre tid.
18

 

Musiken  består av olika komponenter. Priest menar att rytm är den mest framträdande av 

dessa, och anses vara den viktigaste variabeln i val av musik till träning. Det finns dock flera 

personliga influenser huruvida man svarar på musik under träning. Personliga sociokulturella 

anknytningar och allmän attityd mot träning ska man ha i åtanke när man väljer musik till ett 

träningspass. Det rekommenderas att gyminstruktörer, personliga tränare och andra typer av 

ledare av träningsaktiviteter ska med omtanke välja musik utifrån gruppen eller klienten. 

Priest menar att genom observationer ska ledaren kunna få fram information om sin aktuella 

grupp eller klient för att optimalt kunna använda musik i lektioner och träningsprogram. 

Prestation och glädje i träningsaktiviteter ska ligga till stor grund i valet av musik.
19

 

Liksom Priests forskning 2003, beskriver Karageorghis och Terry att musiken kan ge en 

inbillning om aktivitetens ansträngningsgrad. Forskning visar på att när man tränar i ett 

relativt högt tempo (<75% av sin maximala syreupptagningsförmåga) minskar känslan av 

                                                             
15 Karageorhis & Terry, 1997, s. 55 
16 Priest, 2003, s. 102-104 
17 Priest, 2003, s. 106 
18 Priest, 2003, s. 106 
19 Priest, 2003, s. 106 
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ansträngdhet med ca 10 procent. Vid en högre ansträngande aktivitet blir musklerna för trötta 

för att kroppen ska kunna ignorera dem.
20

 

”The bottom line is that during a hard workout, music has limited power in influencing what 

you feel but has considerable power in influencing how you feel it”.
21

 

2.4 Musik och motivation 

Det har tidigare framkommit tvetydliga resultat av vilka psykofysiska effekter musik 

verkligen har i träning, delvis vid musikval. Forskare ville då skapa en konceptuell ram för att 

beräkna motiverande kvaliteter i musik. Karageorghis, Terry och Lane gjorde en studie där 

334 aerobicinstruktörer deltog för att forska kring musikens motiverande faktorer.  

Slutresultatet blev The Brunel Music Rating Inventory (figur 1.2) och bekräftas som ett giltigt 

och pålitligt verktyg för forskare, i träning och sportsammanhang.
22

 

 

Figur 1.1 Denna modell togs fram av Karageorghis och Terry 1995, som ett verktyg för att förutspå 

psykofysisk respons till osynkroniserad musik under submaximala övningar. 

Modellen specificerar sig på inbakade egenskaper i en musikkomposition, så som tempo, och 

harmoni. Dessa var de primära egenskaperna man utgick ifrån när man skapade modellen. 

Rutan ”Personal Factors” anses vara en subjektiv del i den musikaliska responsen och 

omfattas av bland annat individens sociokulturella bakgrund. I modellen har dock ”Personal 

Factors” en sekundär roll, i förhållande till musikens funktionalitet, men om musiken är 

”Non-functional music” så bidrar den inte med några positiva utfall ändå, oavsett ”Personal 

Factors”.
23

  

De variabler som Karageorghis och Terry tog fram för att avgöra vad som anses vara 

funktionalitet var: A) Överensstämmelserna av tempo med förväntad hjärtfrekvens. B) 

                                                             
20 Karageorghis & Terry, 2011, s. 202-203 
21 Karageorghis & Terry, 2011, s. 203 
22 Karageorghis, Terry & Lane, 1999, s. 713-724 
23 Priest, 2003, s. 49-50 
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Överensstämmandet av rytm med allmän träning. C) Humöret påverkas av musikens harmoni, 

antingen glatt (dur) eller nedstämt (moll). D) En melodi som är tilltalande och behaglig. E) 

Användandet av låttext som inkluderar bekräftelser av träning. H) Säkerställandet av att 

musikvolymen inte är förhindrat av oljudet från träningsmiljön.
24

  

Terry, Karageorghis och Lane reviderade senare figur 1.1 och skapade ett verktyg för att mäta 

motivationskvaliteter i all musik, Brunel Music Rating Inventory (se figur 1.2). Deras 

forskning har visat att det finns interna (music factors) och externa (Personal factors) faktorer 

i musik. Inom den interna delen kopplas rytmkänsla och musikalitet, alltså hur själva musiken 

är uppbyggd. De externa faktorerna är den kulturella inverkan musiken har och de 

associationer en individ får. De interna faktorerna är mer centrala när det handlar om hur man 

reagerar på musiken. Dessa faktorer kan skapa motivationskraft och leda till olika positiva 

resultat som man ser på höger sida i figur 1.2. 
25

 

 Figur 1.2 The Brunel Music Rating Inventory (BMRI).  

Detta är en reviderad version av figur 1.1, gjord av Karageorghis, Terry och Lane 1999. Detta 

instrument skapades för att kunna mäta motiverande kvaliteter i all musik i samband med 

träning. Termen motiverande musik är i figuren definierad i två kategorier: ”Music Factors” 

och ”Personal Factors”. Figuren har också ett hierarkiskt system där Rhythm Respons är höst 

upp och Association är lägst. För att kunna mäta motiverande kvaliteter i musik i samband 

med träning skapades detta verktyg.
26

  

                                                             
24 Priest, 2003, s. 50 
25 Karageorghis & Terry, 2011, s. 198-199 
26 Priest, 2003, s. 50-51 
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2.5 Osynkroniserad musik 

Copeland och Franks gjorde en kvalitativ studie på 24 studenter, där de fick gå/springa på ett 

löpband tills de blev utmattade. Man mätte hjärtfrekvens, uppskattad utmattning och hur lång 

tid det tog tills de var helt utmattade. De delades in i tre grupper där grupp ett fick lyssna på 

hög, snabb populär musik. Grupp två fick lyssna på lugn populär musik och den tredje 

gruppen fick inte lyssna på någon musik. Under tiden de gick/sprang fick de uppskatta hur 

utmattade de var. Det visade sig att gruppen med lugn musik hade en lägre hjärtfrekvens 

under en lägre arbetsfrekvens, men högre när man nådde en hög grad av utmattning. Detta 

tyder på att man med lugn musik kan öka uthållningsträning.
27

 

Szabo, Small och Leigh gjorde 1999 en studie där man testade hur människor reagerade när 

musiktempot ändras under ett cyklingstest. Det visade sig att man kan påverkas när man 

skiftar från musik med lågt tempo till musik med högt tempo. Testpersonerna visade en ökad 

motivation och deras uthållighet förbättrades.
28

   

2.6 Synkroniserad musik 

Karageorghis studerade, likt Copeland och Franks studie, hur synkroniserad musik påverkade 

löpbandsträning. Man använde sig av motiverande musik och neutral musik, samt en 

kontrollgrupp som inte lyssnade på någon musik. Med motiverande musik menas musik som 

har motiverande effekter utifrån lyssnaren. Det visade sig att synkroniserad musik kan höja 

uthålligheten samt påverka känslotillståndet, till det positiva, i uthållighetsträning. 
29

 

Terry, Karageorghis, Saha och D’Auria, beskriver att tidigare forskning visar på att musik kan 

styrka psykiska och psykofysiska aspekter samt få den fysiska förmågan att tillta. Utifrån 

detta gjorde de en studie på 11 elitatleter, där de fick springa på ett löpband på submaximal 

nivå (<75 % av den maximala syreupptagningsnivån) till utmattningsnivå. Testpersonerna 

fick springa en viss tid med egenvald motiverande musik, neutral musik eller ingen musik. 

Efter upprepade tester gjorts kom man fram till att springa i takt med musik ger positiva 

effekter. Man kom fram till att både neutral och motiverande musik ger positiva resultat 

jämfört med att springa utan musik, men att det är rytm och takt som spelar störst roll då man 

synkroniserar rörelserna till musiken.
30

 

                                                             
27 Copeland & Franks, 1991, s. 100-103 
28 Szabo, Small & Leigh, 1999, s. 220-225 
29 Karageorghis, 2009, s. 18-36 
30 Terry, Karageorghis, Saha, D´Auria,  2012, s. 52-57 
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2.7 Motivation i situation 

Utifrån den tidigare forskning vi här sammanfattat är kontexten en viktig del i musikvalet för 

att skapa och upprätthålla motivation. Karageorghis och Terry förklarar i sin bok, Inside sport 

psychology, att motivation påverkas i olika situationer. Det finns många olika faktorer som 

påverkar människan i olika kontext. I olika sporter kan det handla om vad individen får ut av 

aktiviteten, vilket i sin tur kan leda till ett visst beteende.
31

 

3. Syfte 

Avsikten med denna studie är att undersöka högstadieelevers attityd till bakgrundsmusik på 

lektioner i idrott och hälsa. Vi vill även se om valet av musik har någon betydelse för 

elevernas inställning och motivation. Musikanläggningen används mycket i idrottssalen, men 

hur lärarna använder den, kommer vi även undersöka i denna studie. Fokus kommer ligga på 

skolundervisning, men vi kommer även beröra idrottandet utanför skolans gränser. 

4. Frågeställningar 

 Upplever elever i årskurs nio på en specifik skola att de påverkas av bakgrundsmusik 

på lektioner i idrott och hälsa, i så fall hur? 

 Vad anser eleverna i årskurs nio på en specifik skola om musiken som 

motivationskälla på lektioner i idrott och hälsa? 

 Hur spelar valet av bakgrundsmusik roll i årskurs nio på en specifik skola under 

lektioner i idrott och hälsa? 

 Hur använder sig lärarna av musikanläggningen i idrottssalen? 

5. Metod 

Under denna rubrik kommer studien ta upp olika metodval. Datainsamling, procedur, urval, 

genomförande, etiska ställningstaganden, validitet och reliabilitet samt reflektion över 

metodval är de områden som kommer nämnas. 

5.1 Metod för datainsamling 

Studien är en kvantitativ undersökning, men med kvalitativa inslag. Vi har valt att använda 

oss av enkäter och observationer som datainsamlingsbas. Den främsta anledningen till detta är 

att ett stort underlag ville uppnås. Gruppenkäter är enligt Ejlertsson, den optimala 

                                                             
31 Karageorghis & Terry, 2011, s. 29 
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datainsamlingsmetoden för detta ändamål.
32

 Den ekonomiska faktorn har också varit en 

bidragande orsak till vårt val av enkäter. Tio observationer har även gjorts på klasserna som 

deltagit i vår undersökning.  

Eleverna fick tid i början av lektionen för att fylla i enkäten. När enkäten var ifylld samlades 

den in direkt, vilket minskade risken för bortfall. Att ha enkäten i början av lektionen tror vi 

fungerar bättre än att ha den i slutet av lektionen. I början kan det vara lättare att fånga 

elevernas intresse jämfört med i slutet, då de är trötta och vill avsluta lektionen. Eleverna fick 

veta vilka vi var samtidigt som enkätens syfte presenterades. De fick en kort förklaring hur 

enkäten skulle fyllas i, och ett förtydligande att enkäten var helt anonym och frivillig. Enkäten 

bestod av en fram- och baksida, där framsidan innehöll sju påståenden utifrån en likertskala.
33

 

Baksidan bestod av fyra skrivfrågor, där eleverna kunde utveckla sina svar samt få fram sina 

synpunkter.  

Observationerna gjordes för att stärka enkäternas svar, samt få en större helhetsbild av 

musikanvändandets konsekvenser. 

5.2 Procedur 

Musik är ett stort område att analysera, därför valde vi ett specifikt område att problematisera. 

I idrottssalen används musik flitigt, och vi ville få en uppfattning om musikens påverkande 

faktorer. Efter en titt på den tidigare forskning som gjorts kunde enkäten utarbetas. Detta 

ledde till att enkäten blev mer preciserad till det forskningsområde studien syftar till. Under 

vår arbetsprocess gjordes två pilotstudier, både bland kurskamrater men också personer i 

samma åldersintervall som vår respondentgrupp. Detta för att enkäten ska kännas så begriplig 

som möjligt för respondenterna.
34

 Värdefull kritik framkom av våra pilotstudier. 

Meningsuppbyggnader, ordval och layout var de mest värdefulla kommentarerna, vilket ledde 

till att enkäten reviderades. Med omstruktureringen höjdes enkätens validitet. 

 Det är vitalt att enkäten har en attraktiv layout, så den känns professionell och något eleverna 

skulle vilja svara på. Med tanke på att vår tidsram i början på varje lektion inte är lång får 

enkäten heller inte vara för komplicerad, eller ta för lång tid för eleverna att fylla i.
35

 

                                                             
32 Ejlertsson, 2005, s. 9-11 
33Trost, 2012, s. 167 
34Ejlertsson, 2005, s. 15-18 
35 Ejlertsson, 2005, s. 8-13 & 35-38 
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5.3 Urval 

Enkäten delades ut till samtliga elever i årskurs nio på en högstadieskola i Uppsala. Vi båda 

har haft verksamhetsförlagd utbildning på denna skola och är bekanta med både miljön och 

eleverna. Respondentgruppen bestod av 114 individer.  

5.4 Genomförande 

Genomförandet av vår enkätundersökning pågick i två heldagar. Tanken var att eleverna 

skulle svara på enkäten i en adekvat kontext. Vi ansåg att detta var en viktig faktor för 

studiens validitet. Med en adekvat kontext menas att eleverna var i samma miljö som enkäten 

utgick ifrån. Eftersom enkäten är kopplad till idrottsundervisningen, och allmän motion ansåg 

vi att det är högst relevant att enkäterna skulle delas ut i detta samband. Eleverna kan få det 

lättare att koppla och relatera sina tankar i idrottssalen eftersom det bland annat är den miljön 

enkäten utgår ifrån, än när de sitter i en vanlig teorisal.
36

  

Observationerna utgick ifrån eleverna och pågick under de dagar som vi delade ut enkäten. 

Under lektionerna valde vi att inta en neutral position i idrottssalen.
37

 En neutral position var 

för oss en plats som man inte tänker på, i vårt fall vid redskapen som stod lite i skymundan. 

Observationerna var avsedda till att fylla studiens syfte och frågeställningar. Med hjälp av 

dessa stärkte vi också enkätens frågeställningar. Under observationstillfällena tittade vi på om 

eleverna påverkades av bakgrundsmusiken, men även hur musiken användes av lärarna. Detta 

blev alltså ett kvalitativt inslag då vi bl.a. studerade elevernas beteende.
38

 Vi registrerade våra 

iakttagelser genom att anteckna under tiden observationerna pågick. 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har förankrat vår enkät i vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om den uppgiftens syfte. 

Det är bra att forskaren försöker lyfta fram fördelarna med att respondenten deltar i 

undersökningen, bland annat vilken vinning forskningen har av dennes deltagande. Men lika 

viktigt är det att informera respondenten om andra viktiga fakta. Bland annat att deltagandet 

är frivilligt, och kan avbrytas när hen känner för det. Denna information gavs både skriftligt 

och muntligt. 

                                                             
36 Ejlertsson, 2005, s. 49 
37 Hassmén & Hassmén, 2008, s. 265 
38 Hassmén & Hassmén, 2008, s. 267 
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Samtyckeskravet beskriver hur forskaren får respondenternas samtycke att dela i 

undersökningen. Är respondenten yngre än 15 ska ett samtycke från föräldrar fås. Detta kan 

ske i form av en signatur som svar på ett brev som skickas hem eller med respondenten. I vårt 

fall var samtliga deltagare 15-16 år.  

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren beskriver, att alla som deltar i undersökningen 

ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter och annan känslig information ska 

förvaras på ett sätt där ingen oberörd kan ta del av eller utnyttja detta. Enkäten utformades på 

ett sätt där för oss är det oväsentligt att veta respondenternas personuppgifter. Samtliga 

respondenter gick i årskurs nio, så det går heller inte att skilja enkäterna åt.  

Nyttjandekravet beskriver hur de insamlade uppgifterna får användas. Enkäten i fråga är 

endast avsett till att användas i syfte till studien. Den information enkäten tar fram får inte 

utlånas i syfte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta för att 

skydda individerna men också för att företag inte ska ta del av detta för att använda det i sin 

marknadsföring.
39

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

För att en enkät ska uppnå en hög validitet krävs det att frågorna är väl utformande, för att 

mäta det de avsett att mäta. Detta innebär att frågan ska ha lite, eller ingen felmarginal. Med 

begreppet reliabilitet menar man om frågan ställs igen, kommer man uppnå samma resultat.
40

 

Vid vårt framtagande av frågorna resonerade vi noga i vilken utsträckning frågan kunde 

ställas för att precisera så mycket som möjligt. Är frågorna i relation till syftet med respektive 

fråga. Det finns olika typer av validitet som används i kvantitativa studier. Dessa är: 

kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. Begreppet kriterievaliditet beskrivs 

kortfattat som att frågorna har stort samband. Om det finns ett högt samband mellan det 

frågan avsett mäta och ett speciellt kriterium. Det andra begreppet, innehållsvaliditet, 

beskriver hur man beskriver ett begrepp för att respondenterna enklare ska kunna besvara det. 

Att ha en hög begreppsvaliditet innebär att man är väl påläst inom ämnet och de teorier som 

frågorna ska återge och integreras i.
 41

 

                                                             
39 Ejlertsson, 2005, s. 29-30 
40 Ejlertsson, 2005, s. 99 
41 Ejlertsson, 2005, s. 101-102 
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Reliabilitet handlar mycket om hur frågorna är ställda. Är de ställda på ett korrekt sätt ger 

dem en hög reliabilitet.
42

 Genom att göra en pilotstudie kan man höja sin reliabilitet. En 

pilotstudie kan göras genom att dela ut enkäten till en testgrupp, för att få reda på hur de 

tolkar frågorna man har ställt. Tolkar respondenterna inte frågeformuläret så som man själv 

har tänkt sig får man revidera frågorna så de är bättre styrda mot enkätens syfte.
43

 

5.7 Databearbetning och analysmetod  

Efter all data var insamlad satte vi oss för att sammanställa resultatet. Eftersom det inte var så 

många respondenter (n=114) ansåg vi att sammanställa resultatet manuellt var en bra metod. 

De påståenden som var ställda i enkäten sammanställde vi i ett Excel dokument. För att 

eliminera möjliga fel i sammanställningen valde vi att kontrollsammanställa resultaten en 

gång till
44

. När resultatet var sammanställt och kontrollerat skapade vi stapeldiagram för att få 

en tydlig bild över resultatet för att få fram värdefull data att använda i denna studie. I enkäten 

hade vi även fyra öppet ställda frågor där respondenterna fick skriva vad de själva tänkte 

kring olika områden.  De öppna frågorna som fanns valde vi att kategorisera för att få en 

klarare bild av deras åsikter .
45

 Vi använde detta som hjälp för att lätt se om det fanns likheter 

bland de öppna frågorna. I resultatet redovisar vi de svar som var vanligt förekommande och 

av värde för denna studie. 

Anteckningarna från observationerna användes för att kommentera resultatet för att senare 

kunna användas i resultatanalysen. 

6. Resultat 

Studien har genomförts på en högstadieskola i Uppsala, där vi riktat in oss mot elever som går 

i årskurs nio för att få en tydligare bild hur de uppfattar musik i idrottsundervisningen. 

Kommer resultaten vi får stämma överrens med den tidigare forskningen som gjorts på en 

äldre målgrupp?  

6.1 Enkätresultat 

Siffrorna som visas i diagrammen är antal som har svarat på det alternativet. 

                                                             
42 Ejlertsson, 2005, s. 103 
43 Ejlertsson, 2005, s. 35-38 
44 Ejlertsson, 2005, s. 34 
45 Ejlertsson, 2005, s. 111 
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Diagram 1 var ett sätt för oss att se om musiken påverkar vid aktivitetsstart och 

aktivitetsstopp under lektioner i idrott och hälsa. Uppfattar eleverna musiken som startsignal 

för att en aktivitet ska påbörjas? Resultaten tyder på detta. I samtal med lärare efter 

lektionstillfället så bekräftade läraren att musiken används som start och stoppsignal. Dock 

som diagrammet visar bekräftar inte eleverna detta svart på vitt. Många har olika 

uppfattningar hur musiken används, men överlag tycker respondenterna att påståendet 

stämmer. 

Utifrån de observationer vi gjort la vi märke till att musiken ofta används som en start- och 

stoppsignal. Läraren kanske säger en uppmaning innan så som ”nu kör vi”, men vi anser ändå 

att det är när musiken går igång som man kan säga att aktiviteten startar. Musik används ofta 

men det finns aktiviteter där läraren avstår musiken. 

 

Diagram 2 användes som ett verktyg för att få en överblick vad eleverna tycker om musiken 

som spelas under idrottslektionerna. Diagrammet visar att eleverna är väldigt kluvna vad det 

gäller musikvalet under idrotten. Under våra observationer såg vi att det spelades olika typer 
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Diagram 1: Under idrottslektioner används

musiken som startsignal för att en aktivitet ska påbörjas
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Diagram 2: Musiken som spelas under idrottslektionerna är bra
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av musik, med cd-skivor som främsta musikkälla. Skivorna var inte uppdaterade med den nya 

musiken och under två lektionstillfällen, med samma klass, användes samma musik i 

bakgrunden. Under observationerna har vi också sett att lärarna har börjat använda sig av 

internetbaserade musikprogram, så som Spotify. Då spelas ofta de låtar som eleverna föredrar, 

vilket enligt våra observationer ger glädje till eleverna. 

I enkäten fanns även en följdfråga till detta påstående, där eleverna själva fick fylla i vad de 

lyssnade på musik när de tränade. Svarsalternativen var av stor variation, och förutom att det 

skrevs ner artister och musikstilar var det ett stort antal som angav att de föredrog olika slags 

musik till olika idrottsaktiviteter. 

 

Diagram 3 visar att en stor majoritet av eleverna vill ha bakgrundsmusik under lektionerna. 

CD-skivor är den musikkälla som främst används i idrottsundervisningen. I enkäten fanns 

även en skrivfråga där eleverna själva fick svara på vad de tyckte om att ha musik i 

bakgrunden under idrottslektionerna. En majoritet svarade att det är bra och några uttryckte 

sig följande;  

”Det är bra & kul! Man skulle inte bli lika peppad om allt var dötyst i bakgrunden! Det blir lite 

mer liv i det hela liksom.” 

”Det är bra! Man blir mer fokuserad på att ge allt man har.” 

”Jag tycker det är bra, fast samma musik hela tiden, så det är lite tråkigt.” 

Som citaten ovan säger, bekräftar eleverna att musiken har många olika inverkningar på 

kroppen. De säger att den är peppande och gör en fokuserad, att lektionen blir roligare. Dock 

anser vissa att musiken är monotom då samma musik ofta spelas. 
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Diagram 3: Jag tycker om när det är musik I bakgrunden 
under idrottslektionerna
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I de observationer som gjorts har vi uppfattat att musiken kan behövas uppdateras lite oftare 

för att uppfylla elevernas krav. 

 

Diagram 4 beskriver om eleverna uppfattar att musiken fungerar som en motivationsfaktor 

och får dem till att vilja röra sig mer. diagrammet visar att nästan hälften av eleverna anser att 

detta stämmer helt. Tillsammans med ”stämmer bra” och ”stämmer helt” bekräftas det att 

eleverna vill ha bakgrundsmusik. Oavsett om det stämmer överrens med deras aktuella 

musiksmak eller inte. Under våra observationer har det varit svårt att urskilja om det är 

musiken som är den faktor som motiverar eleverna. Det finns många andra faktorer som 

påverkar runt om. Undersökning kan däremot bekräfta att musiken ger glädje till eleverna. De 

ler och rörelsemönstret anpassas till musiken, i en positiv bemärkning. Detta i sig är en slags 

inre motivation.  

 

Diagram 5 visar att det finns elever som ser musiken som en motivationsfaktor till att orka 

mer.  Under observationer ser vi att musiken hjälper till i olika sammanhang. Under en lektion 

använde sig läraren av taktfast musik där eleverna skulle hålla samma tempo som låten höll. 

Detta ledde till att eleverna inte kunde reglera sin intensitet.  
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Diagram 4: Bakgrundsmusiken under idrottslektioner gör 
mig motiverad till att röra mig mer
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Diagram 5: Musiken gör att jag orkar mer under aktiviteter 
på idrottslektionerna
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Diagram 6 specificerar till vilket tempo musik eleverna vill lyssna på under 

idrottslektionerna. Som diagrammet visar finns det en klar majoritet som föredrar att ha på 

musik med högt tempo. Efter våra observationer har vi märkt att musiken ofta har ett högt 

tempo, men att den anpassas efter aktivitet. När det är en mer stillsam aktivitet spelas ofta 

musik med ett lägre BPM.  

 

Diagram 7 visar hur vanligt det är hos eleverna att lyssna på musik utanför skolan i 

(individuella) träningssammanhang. Det som inte framkommer är hur respondenten lyssnar på 

musik. Har denne hörlurar på sig och lyssnar på sin egen musik, eller lyssnar man på radion 

som spelar på gymmet. Musiken visar sig vara ett välanvänt verktyg av eleverna när det 

handlar om egen träning. En elev svarade på en skrivfråga om hur musiken påverkar en under 

träning;  

”Den gör att man kan fokusera på musiken istället för att tänka på hur trött man är. Det blir 

inte lika långtråkigt heller.” 
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Diagram 6: Under idrottslektionen vill jag lyssna på låtar 
med ett högt tempo
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Citatet ovan beskriver en elevs sätt att se på musikanvändande under egen träning utanför 

skolan. 

Under våra observationer har vi sett den glädje musiken för med sig, hur den får eleverna att 

ryckas med i tempot och känslan i musiken. 

6.2 Sammanställning av observationer 

Vi kommer här sammanställa det som fångade vår uppmärksamhet under de tio 

observationerna vi gjort. Utgångspunkten var för oss att titta om musiken påverkade eleverna 

samt hur lärarna använde sig av musiken. Under observationerna såg vi en del intressanta 

saker som inte fanns med i vår grundtanke, dessa kommer också redovisas här. Vi har även 

haft verksamhetsförlagd utbildning på denna skola, så det kommer finnas inslag av den tiden 

under sammanställningen. Namnen som kommer användas är fiktiva, detta för att de ska vara 

anonyma. 

6.3 Lärarna och musiken 

På skolan är det tre idrottslärare; Anders, Britta och Caroline. Anders och Caroline är runt 30 

år och är nyligen examinerade idrottslärare. Britta är runt 50 år och har varit idrottslärare på 

skolan en längre tid. Vi har tidigare haft verksamhetsförlagd undervisning på denna skola och 

då var det enbart CD-skivor, Radio och kassettband som spelades under lektionerna i idrott 

och hälsa. När vi nu senare var tillbaka för att dela ut våra enkäter och göra våra observationer 

var det intressant att se hur idrottslärarna använde musiken. De två yngre lärarna använde 

musik från egen mobil eller MP3-spelare under en del av sina lektioner, medan Britta enbart 

använde CD-skivor. Vi frågade henne efter observationerna, hur det kommer sig att hon väljer 

CD-skivan föra MP3-spelaren/Mobilen. Hon förklarade att det för henne var för omständigt 

att stå och krångla med mobilen under lektionen, att det är smidigare att slå på CD-spelaren 

eller radion.  

6.4 Lektionerna och musiken 

De tio idrottslektionerna med årskurs nio som observerades var snarlika varandra i upplägget. 

Det var bollekar och kullekar i fokus. På samtliga lektioner spelades musik i bakgrunden. 

Beroende på lärare så användes olika musikkällor, om inte två lektioner höll på samtidigt i 

idrottssalen. Den generella genren som spelades under lektionerna var pop, och hade oftast ett 

högt tempo. Med högt tempo menar vi att musiken aldrig understeg 120 BPM.  
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Varje lektion startade med en uppvärmning, oftast en kullek för att få igång flåset på eleverna. 

Aktiviteten startades ofta med att musiken gick igång samtidigt som en påmaning kom från 

läraren, men under tre lektioner användes inte musiken i uppvärmningsmomentet. När 

uppvärmningen skulle avslutas stängde läraren av musiken, om den var på, och påkallade sig 

elevernas uppmärksamhet. Man ser en skillnad på aktivitetsgrad hos eleverna i relation till 

musiken. Eftersom musiken håller ett högt tempo känns det som att den smittar av sig på 

eleverna så de rör sig mer.  

När det kom till huvudmomentet i varje lektion skedde någon slags introduktion till 

aktiviteten för att alla elever skulle veta hur man skulle göra och vad för regler som gällde. 

När introduktionen var färdig plockades material fram av eleverna. När allt var färdigt för 

aktivitetsstart sattes musiken igång igen. ofta tryckte de bara på play-knappen, vilket ledde till 

att musiken som var på innan fortsatte, så det såg inte ut som att dem hade någon direkt tanke 

bakom musikvalet. 

Av de tio lektioner som observerades fanns det inte med någon gemensam nedvarvning eller 

stretch. Efter huvudaktiviteten samlades eleverna i en halvcirkel runt läraren, och tillsammans 

gick de igenom lektionen som varit och diskuterade lite, ofta med en koppling till läroplanen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att observationerna visar på att musiken påverkar 

elevernaunder lektioner i idrott och hälsa . När musiken är igång ser man hur eleverna arbetar 

med musiken. Förutom att den används som en start- och stoppklocka ger musiken ett tempo, 

en takt att arbeta utifrån. Det är ett hjälpmedel för att få fart på aktiviteten. 

6.5 Analys av resultat 

Under detta avsnitt kommer resultatet från enkäterna analyseras. Vi kommer även kombinera 

detta med de tio observationer som utförts. Detta kommer sedan sättas i relation till den 

tidigare forskningen om teorier kring ämnet motivation. Motivationen kommer att analyseras 

ur ett idrottsperspektiv med bakgrundsmusik som utgångspunkt. 

Om man tittar på de svaren enkäterna givit visar det att respondenterna mestadels är positivt 

inställda till de påståendena som ställts. Detta har gett oss en klar bild över hur eleverna ser på 

musikens användning inom ämnet idrott och hälsa. 

Diagram 1 visar att en majoritet av respondenterna anser att musiken används som en start- 

och stoppklocka. Observationerna vi gjort tyder också på att musiken används på detta sätt. 

Hur det kommer sig att eleverna agerar efter musiken kan analyseras med hjälp av B. F 
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Skinners teori om opperant betingning. Han forskade kring upprepade beteenden och kom 

fram till att om man förstärker ett beteende blir dem vanligare och mer frekventa. Om man 

inte förstärker beteendet har de en tendens till att minska.
46

 Eleverna startar i stort sätt alla 

aktiviteter när musiken går igång och detta anser vi ger en förstärkande effekt.  

Diagram 2 visar att på att eleverna inte tycker all musik är bra. Om man tittar utifrån 

observationerna visar det på att eleverna rör på sig, till musiken. De syns att musiken ger dem 

kraft. Observationerna visar att med musikens egenskaper, såsom rytm och tempo, skapas en 

gemenskap där glädje och rörelse flödar. Under påståendet ”jag tycker om när det är musik i 

bakgrunden under idrottslektionerna” (Diagram 3) har majoriteten av respondenterna gett ett 

positivt resultat vilket visar på att musikvalet inte är det viktigaste, utan att det är musiken i 

sig som bidrar till en ökad aktivitet. Om man tittar vidare på diagram 7 visar den att musik 

används av de flesta respondenter vid träning utanför skolan. Vi ser här en relation till de två 

tidigare nämnda diagram då eleverna verkar uppskatta att träna till musik. Dessa tre diagram 

visar inte på att det är motivation som skapas av musiken, men att det är en yttre faktor som 

påverkar eleverna till att röra sig mer. Dock kan man se en relation till mellan diagrammen 

och motivation i form av den situationsspecifika och den kontextuella nivån. Musiken som 

spelas kan ses som en social yttre faktor som påverkar den inre motivationen. En elevs 

inställning till olika musikstilar kan vara ett exempel på motivation på kontextuell nivå, och 

påverkar elevens inre motivation till det negativa. Att detta sker anser vi vara sällan 

förekommande, då det är ett fåtal respondenter som inte håller med på dessa tre påståenden 

ovan. En lektion är ca 60 minuter lång och under den tiden ska det ske mycket rörelse. Inom 

situationsspecifika nivån talar man om yttre faktorer såsom belöning, tidsgränser och 

övervakning som en negativ inslag. Musiken kan vara en yttre faktor som visar sig skapa en 

rörelseglädje, dvs. att den påverkar den inre motivationen på ett positivt sätt. Diagrammen 2,3 

och 7 visar att musiken är ett uppskattat inslag under lektionerna och kan påverka 

motivationen till att röra sig mer under lektionstiden.
47

  Amotivation är ett tillstånd där man 

kanske inte värderar aktiviteten tillräckligt högt för att få ut något av den. Under 

idrottslektionen kanske musiken kan ge eleverna den motivation som krävs för att utföra en 

viss aktivitet.  Att musiken kan ha en motiverande faktor tydliggörs och förklaras vidare 

genom diagram 4.
48

 

                                                             
46 Hedegaard, Hein, 2012, s. 25-27 
47 Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 168-175 
48 Ryan & Deci, 2000, s. 61 



25 
 

Diagram 4 visar att en klar majoritet av respondenterna anser att bakgrundsmusik under 

idrottslektionerna får dem till att vilja röra på sig mer. Eleverna kan ha olika 

grundförutsättningar när det gäller motivation till en viss uppgift eller aktivitet, vilket kan 

resultera i att deras emotionella status påverkas negativt eller positivt. Musiken kan vara en 

yttre påverkan här som höjer deras inre motivation. Det är viktigt att påpeka att lärarens roll är 

viktig för att öka motivationen hos eleverna.
49

 Under observationerna kunde vi se hur lärarna 

gick runt och peppade eleverna till att aktivera sig så mycket som det bara går. Detta kan 

också vara en yttre påverkan som tillsammans med musiken ger eleverna kraft till att utföra 

vissa uppgifter eller aktiviteter. Detta kan sammankopplas med diagram 5 där de flesta 

respondenter ser musik som en anledning till att man orkar mer under aktiviteter. Känner 

eleverna att de lyfts av musiken kan ett gott motivationsklimat skapas, där alla stöttar 

varandra och fokus läggs på utveckling före prestation.
50

 Ryan och Deci förklarar hur den 

sociala kontexten spelar en stor roll för att stimulera den inre motivationen. Eleverna ska 

känna sig bekväma i idrottssalen samtidigt som de får den support som behövs för att lyckas 

med aktiviteterna.
51

 Vad som observerats används musiken i ett motivationsstärkande syfte. 

Eleverna visar glada ansiktsuttryck när en låt de känner igen spelas, och detta kan stärka den 

inre motivationen. 

Diagram 6 visar att eleverna föredrar att lyssna på musik med ett högt tempo under 

idrottslektionerna. Många anser också att musiken ska vara peppande och ha en bra rytm. För 

att musiken ska fungera som en effektiv motivationskälla ska man kanske anpassa sig efter 

den kontext som idrottslektionen innefattar. Här kan motivation på den globala nivån ha en 

inverkan. De populärkulturella musikstilar som finns i samhället är något som kan påverka 

individers synsätt på olika aktiviteter. Detta kan skapa en inre motivation eller en amotivation 

med musiken som yttre faktor.
52

 Sammanfattningsvis kan vi bekräfta att musiken fyller sitt 

syfte som motivationskälla då den, enligt enkätresultatet och observationerna i relation med 

teorier om motivation, kan skapa en drivkraft hos eleverna. 

7. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur motivation kan påverkas av bakgrundsmusik i 

idrottssammanhang. Vi kommer under denna rubrik diskutera studiens resultat i relation till 

                                                             
49 Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 174-175 
50 Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 174 
51 Ryan & Deci, 2000, s. 65 
52 Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 175 
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den tidigare forskning som nämnts. Vi kommer även resonera kring vårt val av metod med 

dess brister och fördelar. Fokus kommer ligga på de frågeställningar vi haft i denna studie; 

 Upplever elever i årskurs nio på en specifik skola att de påverkas av bakgrundsmusik 

på lektioner i idrott och hälsa, i så fall hur? 

 Vad anser eleverna i årskurs nio på en specifik skola om musiken som 

motivationskälla på lektioner i idrott och hälsa? 

 Hur spelar valet av bakgrundsmusik roll i årskurs nio på en specifik skola under 

lektioner i idrott och hälsa? 

 Hur använder sig lärarna av musikanläggningen i idrottssalen? 

7.1 Musik - känslotillstånd och prestation 

I denna studie har det tidigare nämnts hur musik kan användas och i vilka sammanhang. 

Musiken kan ha många olika verkningsområden. Beroende på vilken typ av aktivitet eller 

sammanhang musiken ska användas finns det både för- och nackdelar beroende på 

musikvalet. Det är viktigt att veta att valet av musik och dess egenskaper inte är begränsat, 

utan att det kan användas på många olika sätt. Utifrån de observationer och enkätsvar vi fått 

anser en stor majoritet av eleverna att de vill ha, samt att de uppskattar bakgrundsmusik på 

idrottslektionerna. Vi menar att musik och idrottslektioner är två faktorer som kan vara 

beroende av varandra. Det är därför viktigt att välja musik som på ett eller annat sätt kan 

återspegla en aktivitet eller lektionens innehåll. Lärarens förmåga att kunna utnyttja detta kan 

leda till att ämnet idrott och hälsa erbjuder en miljö där de elever som inte gillar ämnet får 

något annat som lockar dem. Detta menar vi kunna resultera i att ämnet uppskattas mer samt 

få ett bättre kvalitativt värde. Val av musik kommer vi diskutera vidare under nästa rubrik. 

Den tidigare forskningen visar att musik kan bistå med en känsla av att en aktivitet inte är så 

ansträngande som man själv tror. Om lektionen är uppbyggd på ett sätt som kräver en hög 

intensitet kan musik få eleverna till att inte koncentrera sig på hur trötta de egentligen är. En 

elev uttrycker sig följande: ”Musiken gör ofta att jag slutar tänka på hur jobbigt det är”, en 

annan uttrycker sig följande: ”Den pushar mig så jag orkar mer”. Eleverna är medvetna om 

musikens bidragande effekter. Observationerna samt de verksamhetsförlagda utbildningarna 

vi haft har visat att mycket av den idrott som undervisas i skolan har en intensitetsnivå som 

inte överstiger den submaximala gränsen. Studier har visat att musiken har en avledande 

effekt när man inte tränar på för hög intensitet. Detta visar hur vitalt det är att använda sig av 

musik inom idrottsutövandet. Om man tränar på en högre intensitet minskar musikens kraft 
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med de tröttnande musklerna, kroppen kan längre inte ignorera tröttheten.
53

 Trots detta tror vi 

att musiken ger eleverna ett positivare sinnestillstånd.  

Vilken typ av musik som man väljer vid enskilda aktiviteter, ex. uppvärmning, är inte ett 

avgörande beslut. Det viktiga är att låten passar in i aktiviteten, dvs. rytm och tempo. Musik 

är ett bra redskap att använda sig av under uppvärmningen. Studier visar att musik kan 

utveckla en positiv humörrespons hos deltagarna. Detta kan leda till att individer som gillar att 

utföra en uppgift får en vilja till att utföra uppgiften under en längre tid. Genom att nå en hög 

grad av inre motivation kan man uppnå ett så kallat ”flowtillstånd”. Detta har beskrivits 

tidigare som ett tillstånd där den utövande blir ett med aktiviteten.
 54

 Flowtillståndet anser vi 

vara nära besläktat med att ha kul, och är något som ska strävas efter i en skolmiljö. Har 

eleverna roligt under lektionerna kan det bidra till en ökad motivation och en högre 

aktivitetsgrad. Det är viktigt att ge eleverna mycket uppmuntran inom ämnet idrott och hälsa, 

specifikt hälsodelen. Eleverna ska bli motiverade till att vilja fortsätta med att främja sin 

hälsa, även på fritiden.
55

 Med detta vill vi säga att musiken kan fungerar som en 

inspirationskälla för eleverna, som får dem att vilja fortsätta med ett aktivt liv.
56

 

7.2 Val av motiverande musik 

Som tidigare forskning visat finns det fyra huvudfaktorer som influerar motiverande kvaliteter 

(Figur 1.2). Dessa kan vara värda att ha i åtanke när man väljer musik till en idrottslektion. 

Det som i första hand påverkar är rytmen. Musiken som man väljer bör ha en rytm som passar 

i rätt kontext. Melodin i musiken kanske kan ge en inverkan på ens sinnesstämning vilket 

också är något man kan överväga när man väljer musik. Alla individer är olika och påverkas 

troligtvis inte på samma sätt av all musik, men med rätt takt och en motiverande melodi kan 

det kanske resultera i en ökad motivation hos eleverna.  

Om man tittar på det resultat vi fått fram visar det sig att en majoritet av eleverna tycker om 

att ha musik i bakgrunden under idrottslektioner. Det är inte lika många som är nöjda med 

musikvalet, men de tycker att den fyller sin funktion ändå. Copeland och Franks forskade 

kring hur osynkroniserad musik fungerade på människor på uthållighetsträning. Det visade sig 

att musiken hjälpte när man tränar på en måttlig nivå.
57

 I idrottssalen har vi sett att man spelar 

musik till majoriteten av lektionerna. Ofta är det en osynkroniserad musik som spelas, dvs. att 

                                                             
53 Karageorghis & Terry, 2011, s. 202-203 
54 Karageorghis & Terry, 2011, s. 35 
55 Priest, 2003, s. 102 
56 Skolverket, 2011, s. 51 
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musikens rytm inte behöver stämma överens med det rörelsemönster som eleverna har. Som 

Karageorghis och Terry förklarar är det tempot på musiken som spelar stor roll när den är 

osynkroniserad. Om man vill få upp ett högt tempo i aktiviteten ska man med fördel välja 

musik som överstiger 120 BPM. Vill man istället varva ner eller träna på en lågintensiv nivå 

kan man använda sig av musik under 100 BPM.
58

 Musiken som man väljer bör inte vara för 

enformig, då sådan musik har visat sig kunna ge negativa konsekvenser på motivation och 

aktivitetsgrad.
59

  

Tidigare forskning visar att det finns skillnader i musikvalet. BMRI (figur 1.2) förklarar vad 

det är i musiken som påverkar motivationen och vilka konsekvenser det får.
60

 Vi vill hävda att 

man ska tänka efter innan man gör i ordning en spellista eller skiva till idrotten då musiken 

kan ge olika resultat. På en lektion som observerats under den verksamhetsförlagda 

utbildningen använde läraren låten Eye of the tiger med Survivor. Denna låt associeras av 

många till boxningsfilmen Rocky och kanske motiverar detta eleverna till att öka sin 

arbetsintensitet, även fast den är osynkroniserad.  

Under vissa idrottslektioner krävs det att man använder en synkroniserad musik. På våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi märkt att det används när läraren vill kontrollera 

elevernas rörelser. Exempel på lektioner där synkroniserad musik kan användas är bl.a. 

Motionsprogram, bodypump eller liknande gruppstyrketräning. Som tidigare forskning 

förklarar (Terry, karageorghis, Saha och D’Auria; Karageorghis) är det rytm och takt som är 

det vitala när man synkroniserar rörelserna till musiken.
61

 Trots att tidigare forskning visar på 

att musikvalet inte är en central del tror vi att man ändå bör anpassa musiken till den 

åldersgrupp man undervisar. När vi observerat har vi sett att eleverna får en extra knuff i 

ryggen när musik som kan associeras till deras närvaro spelas, och detta gäller både 

osynkroniserad och synkroniserad musik. 

När man använder musik spelas det oftast genom en CD-spelare. Vi tror att CD-skivan är en 

musikkälla som kommer minska i användning med tiden. Dagens teknik kan göra det lättare 

att lyssna på egenvald musik i alla sammanhang. Vi menar att CD-skivan är ett upprepande 

inslag på idrottslektionen. Observationer kopplade till denna studie visar att musiken sällan 

varieras och man spelar ofta samma skiva. Vi vill här slå ett slag för 
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musikströmningsprogrammet Spotify som används av många människor, och skulle kunna 

underlätta musikvalet i idrottsundervisningen. Detta förutsätter dock att idrottslokalens 

musikanläggning har en kopplingsmöjlighet mellan dator/mobil och anläggning. Har man 

möjlighet till att använda sig av detta musikprogram tycker vi att den ska användas i den mån 

som det går. Man kan då anpassa musiken lättare efter elevernas musikintresse och den musik 

som är populär vid ett visst tillfälle. Ett förslag på hur man skulle anpassa musiken med 

Spotify kan vara att göra en gemensam spellista för varje klass. På listan kan alla elever gå in 

och lägga till den musik dem tycker är bra att träna till. På så sätt kan man kanske få fler 

elever till att bli mer motiverade och delaktiga i musikvalet, och på så sätt röra sig mer. Det 

finns både för- och nackdelar med denna idé. På den positiva sidan ser vi att eleverna blir mer 

aktiva i valet av musik, men på den negativa sidan finns risken att alla inte kan bidra med 

träningsmusik. Alla kanske inte använder musikprogrammet och då kan det bli någon form av 

exkludering. En annan nackdel kan vara att musiken, som läggs in på listan, blir svår att 

använda som synkroniserad musik då den typen av musik oftast används på speciella 

idrottslektioner. Denna idé tror vi kan fungera i praktiken då de flesta musikanläggningar har 

möjlighet till att använda sig av Spotify men också för att vi tror eleverna kan tycka detta är 

ett roligt sätt att använda sig av musiken. 

7.3 Metoddiskussion 

I vår undersökning valdes en kvantitativ undersökning med enkäter som grund. Anledningen 

till att enkäten valdes var för att vi ville få in ett högre antal data på frågeställningarna. 

Förutom påståendena hade enkäten ett kvalitativt inslag med öppna frågor, där respondenterna 

själva fick reflektera. Detta gav oss ett bra gensvar på vad studien syftade till.  

Vi anser att enkäten fyllde sitt syfte då vi innan den faktiska undersökningen gjorde två 

pilotstudier för att konfirmera enkätens reliabilitet.  Observationerna som gjordes stärker även 

vår validitet. 

Undersökningen genomfördes i årskurs nio av olika skäl. Delvis berodde det på tidsbrist då 

man behöver ha tillstånd för att göra undersökningar på elever under 15 år, men också för att 

vi tror det är av årskurs nio vi kan få ut mer kvalitativa svar. 

Observationerna gjordes på plats och som forskare var man självklart en påverkande faktor 

under lektionstillfällena. Vi anser att vi tog en bra plats för att observera och att elevernas 

beteenden inte påverkades märkvärt.  Ett alternativ till att minimera vår närvaropåverkan 

skulle kunna vara att hålla i lektionen och på så sätt inte ses som observatörer.  



30 
 

Från början var det tänkt att vi skulle göra en experimentell studie, där två likvärdiga klasser i 

årskurs nio skulle få delta i två olika lektioner, en med och en utan bakgrundsmusik. Tanken 

var att deltagarna skulle ha på sig mätinstrument under båda lektionerna och att vi på så sätt 

skulle ha möjligheten att jämföra lektionerna. Vårt första antagande var att lektionen med 

musik skulle visa data som innebär en högre aktivitetsgrad.  

I samband med planeringen hur detta skulle bli genomförbart diskuterades det på vilket sätt vi 

skulle mäta detta och vilket resultat är det vi vill få fram. Accelerometrar och pulsklockor var 

det första mätinstrumentet som eftersöktes. Tanken var att samtliga elever skulle ha dessa 

mätinstrument för att vi ska kunna få fram ett resultat med hög validitet. Dock insåg vi snabbt 

att detta skulle vara betydligt svåra att genomföra i praktiken på flera plan. Vi hade ingen 

tillgång till accelerometrar, och den mängd pulsklockor som fanns skulle inte räcka till 

samtliga elever. Denna resursbrist resulterade i att vi var tvungna att tänka om. Dock hade inte 

pulsklockorna blivit uteslutna som mätmetod än. Vi trodde att det fortfarande fanns en 

möjlighet till att låna pulsklockor. Den nya idén involverade pulsklockor och stegräknare, 

men även här sprang vi på olika typer av problem. Efter vi benat igenom den tidigare 

forskning som gjorts märkte vi att pulsklockan hade används mycket, och det visade sig att 

det inte gav ett förändrat resultat på pulsen. Vi tyckte också att pulsklockan var ett krångligt 

mätinstrument då man lätt kan misslyckas med att få ut rätt data. Elever lätt kan trycka på fel 

knappar eller fästa pulsbandet fel. Eftersom vi inte ville ha en hög felmarginal, vilket medför 

en låg validitet, och den tidigare forskning som gjorts funderade vi på att avstå Pulsklockan. 

Det fanns möjlighet att uppnå kvantiteten på stegräknare, men eftersom de skulle vara av 

olika märken och modeller kan innebära att de är olika känsliga när de ”räknar steg”, vilket 

kan resultera i ett resultat med låg validitet.  

Vi diskuterade länge om vi trots resursbristen skulle genomföra lektionerna med de tillgångar 

vi hade och kom fram till att vi inte skulle det. Detta hade inneburit att endast ett fåtal av våra 

deltagare blivit utvalda, vilket kan både ses både positivt och negativt. För att resultatet skulle 

bli så korrekt som möjligt krävs är det viktigt att det är samma deltagare som har 

mätinstrumenten i båda lektionerna. De deltagarna som blir utvalda kan såldes betraktas som 

mer värdefulla i undersökningen än de som inte får samma typ av mätinstrument, men också 

de deltagarna som blir utvalda att ha ett annat förhållningssätt till lektionen och kan således 

påverka resultatet och dess validitet. Båda dessa faktorer kan med en sorts inkludering och 

exkludering kan resultera i ett påverkat resultat, och såldes minskar validiteten.  
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Detta resulterade då i vårt aktuella val av metod – enkäter och observationer. En ny plan och 

strategi fick läggas fram för att få detta genomförbart. En enkät togs fram för att få en inblick i 

deltagarnas förhållningssätt till musik i träning och idrottssammanhang. Vi valde att ha med 

observationer för att komplettera enkäten. Tillsammans med enkätresultaten och våra 

observationer kunde vi få en tydligare inblick och förståelse för svaren och resultatet. Ännu en 

ny plan fick göras då vi insåg att det inte kommer bli genomförbart att hålla i två identiska 

lektioner med en klass, då det inte fanns något tidsutrymme för detta.  

Att göra observationer under lektioner kan påverka resultatet. Trots att vi valde en neutral 

plats att observera ifrån kan vi ha påverkat lektionens aktiviteter. Dock har vi tidigare haft 

verksamhetsförlagd utbildning på denna skola, så eleverna är familjära med vår närvaro. 

Observationerna gjordes i anslutning till enkätundersökningen, och på så sätt fick eleverna en 

idé om vad vi observerade. Detta kan också ha påverkat lektionen men vi anser inte att det 

influerat vår undersökning märkvärdigt, och vidare inte påverkat undersökningens reliabilitet. 

Lektionerna som observerades hade liknande innehåll, men eftersom det var olika lärare så 

präglades undervisningen av den aktuella lärarens undervisningssätt. Klassernas storlek och 

deras inställning till ämnet idrott och hälsa varierade också. Vidare kan man diskutera valet av 

att göra all undersökning på samma skola. Ett större urval bland skolor med en större 

geografisk spridning hade kunnat vara något som skulle kunna gjort denna studie mer 

tillförlitlig.  

Hade vi istället valt att göra intervjuer på några elever i skolan hade vi kunnat fördjupa oss 

mer på de frågeställningar som intervjun innefattade. Detta hade gett oss en individuell åsikt 

om vad elever över lag känner, och då hade vi fått utgå ifrån att alla elever kände samma som 

de informanter vi använt. Detta kan medföra en sänkt reliabilitet. Utifrån de förutsättningar vi 

haft anser vi att vårt val av metod har gett det bästa och tydligaste resultatet. 

8. Konklusion 

Som slutsats kring denna studie kan vi urskilja att musiken har en inverkan på eleverna, på 

många olika plan. Slutsatserna utgår från vår enkätstudie samt de observationer som gjorts. 

Den tidigare forskning som gjorts inom detta område behandlar en äldre målgrupp, och det 

har varit intressant att se hur vår studie förhåller sig till den tidigare forskningen. 

Musiken gör att många elever upplever en mindre ansträngdhet under aktiviteter. Detta 

påvisar vikten av musik i bakgrunden när man utför fysiska moment. Musiken kan få eleverna 
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att utföra aktiviteter i ett bestämt tempo under en längre tid då rörelser ska anpassas efter 

musiken.  

Musiken påverkar eleverna på ett känslomässigt plan då den bl.a. framkallar glädje. Glädje är 

en form av inre motivation och främjar aktiviteten. Motivationen höjs och då är det lättare att 

utföra en aktivitet som annars kanske upplevs som jobbig eller tråkig. Då många lektioner i 

idrott och hälsa syftar till att ha ett högt tempo ska musiken överensstämma med aktiviteten. 

Musiken ska alltså ha ett högt tempo för att eleverna ska kunna hålla en hög aktivitetsgrad. 

Musiken har identifierats som en yttre påverkan som främjar den inre motivationen. Den 

skapar en glädje och en aktivitetsgrad som lektioner utan musik inte gör. Genren av musik är 

inte det primära då rytm och tempo är de viktigaste komponenterna, men musiken ska 

kontextualiseras. Med detta menar vi att musiken ska anpassas utefter elevernas ålder samt 

den aktuella aktiviteten. För att musiken ska vara motiverande behöver läraren tänka igenom 

musikvalet utefter de motiverande kvaliteter en låt kan ha. 

Lärare använder musiken på en mängd olika sätt, och det finns inget rätt eller fel så länge man 

är medveten om vad musiken för med sig. Det finns idag teknik för att underlätta 

musikanvändandet men det är upp till var och en att bestämma hur musiken ska användas. 
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  10. Bilaga              

Musik och motivation 

Vi studerar på Uppsala Universitet och skriver en uppsats om hur musik kan påverka skolelever 
under idrottslektioner. Vi vill med denna enkät ta reda på vad ni tänker kring ämnet musik i 
samband med idrottslektioner. Ni kommer få svara på påståenden och frågor, och har ni några 
frågor eller funderingar kan ni vända er till oss. 

Denna enkät är anonym och kommer enbart användas i vår uppsats. 

Sätt ett kryss per fråga om inget annat anges. 

 

Tack för er medverkan // Andrej Odobasic & Mikael Sundvall 

             Pojke         Flicka 

Kön                      

Årskurs: ____________     

 

       Stämmer    Stämmer     Stämmer      Stämmer      Stämmer  

Aas      ej               lite              delvis              bra               helt 

 
Under idrottslektioner används 
musiken som startsignal för att en 
aktivitet ska påbörjas        

 
 
Musiken som spelas under 
idrottslektionerna är bra        

 
 
Jag tycker om när det är musik I 
bakgrunden under idrottslektionerna        

 
 
Bakgrundsmusiken under  
idrottslektioner gör mig motiverad till  
att röra mig mer          

 
 
Musiken gör att jag orkar mer under 
aktiviteter på idrottslektionerna        

 
 
Under idrottslektioner vill jag lyssna  
på låtar med ett högt tempo        

 
 
Jag lyssnar på musik när jag tränar  
själv utanför skolan (Gå, jogga, gym 
osv.)        
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Om du lyssnar på musik när du tränar, vilken typ av musik föredrar du då? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Hur tror du att musik fungerar som motivation för att utföra olika idrottsmoment? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Beskriv hur musiken påverkar dig när du tränar: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du om att ha musik i bakgrunden under idrottslektioner? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 


