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Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att undersöka gymnasielevers motivation till ämnet Idrott och Hälsa. 

Studien har utgått från en kvantitativ forskningsansats där enkätformulär tillämpats vid 

utförandet. Insamlad data kommer från 82 respondenter, valda efter en strategisk urvalsprincip. 

Med anledning av att antalet respondenter är begränsat ämnar studien bara att uttala sig som de 

respondenter som också ingår i studien. Studien har sin teoretiska grund i Self Determination 

Theory (SDT) som förklarar motivation utifrån det inre värdet i en aktivitet, inre motivation, eller 

från yttre faktorer i omgivningen, yttre motivation, eller en total avsaknad av motivation, 

amotivation. Detta teoribygge har kompletterats av två underteorier. Den ena, Basic Need Theory, 

handlar om att inre motivation är beroende av individens upplevelse av tre grundläggande 

psykologiska behov; kompetens, självständighet och samhörighet. Den andra, Organismic 

Integration Theory, handlar om att yttre motivation kan delas in i fem olika motivationsprofiler; (1) 

amotivation, (2) yttre reglering, (3) introjicead reglering, (4) identifierad reglering, (5) inre 

reglering, i ett kontinuum efter fallande nivå av reglering från yttre faktorer. Inom SDT kopplas 

dessa teorier samman och påvisar att en högre grad av tillfredsställda grundläggande psykologiska 

behov innebär en lägre grad av reglering från yttre faktorer. Sammantaget har resultatet av denna 

studie visats att eleverna övergripande upplever att det finns möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll, utvecklas och utmanas genom undervisningen och att det finns en 

social miljö där de trivs. Vidare visar resultatet av studien att eleverna inte i någon större 

utsträckning upplever sig reglerade från yttre faktorer. Resultatet visar även på en viss tendens till 

ett negativt samband mellan de grundläggande psykologiska behoven och de fem 

motivationsprofilerna. Med detta innebär att när graden av tillfredställelse av de tre 

grundläggande psykologiska behoven ökar så minskar nivån av den upplevda nivån av yttre 

reglering. Resultatet visade även på att tendenser som tyder på att de elever som är aktiva i en 

idrottsförening utanför skolan har en högre tillfredställelse av de tre grundläggande psykologiska 

behoven än de elever som inte är föreningsaktiva.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, motivation, Self Determination Theory, skola 
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Inledning 

Alla gymnasieutbildningar har nio gemensamma ämnen som alla elever läser under sin studietid 

som i 2011 års läroplan för gymnasieskolan kallas för gymnasiegemensamma ämnen, Idrott och 

hälsa är ett av dessa (Skolverket, 2011, s.36). Utifrån gällande läroplan för gymnasieskolan, GY 

11, framgår att det är skolans uppdrag att i all undervisning verka för ett undervisningsklimat som 

främjar elevernas upplevelse av självständiga beslut, samverkan med andra och att alla ska 

utvecklas och utmanas oavsett förkunskaper (Skolverket, 2011, s.9).  

Skolidrott är ett ämne som funnits under lång tid och har genomgått en rad förändringar vad 

gäller undervisningens form och innehåll samt elevens roll. I aktuella utvärderingar av ämnet 

Idrott och hälsa, utförda i den svenska grundskolan och gymnasieskolan, har det 

uppmärksammats att upplevelserna av undervisningen i skiljer sig mellan olika elever. Något som 

sticker ut i dessa utvärderingar är en skillnad mellan de som aktiva i en idrottsförening utanför 

skolan och de som inte är det. Här ger de som är föreningsaktiva uttryck för att de upplever att 

undervisningen i Idrott och hälsa är en miljö där de kan utvecklas, fatta självständiga beslut och 

samverka med så väl andra elever som lärare i ämnet uttrycker de som är föreningsaktiva för det 

motsatta. (Ericsson, 2003) 

För följande studie används teoribygget Self-Determination Theory (SDT) samt två underteorier; 

Basic Needs Theory (BNT) och Organismic Integration Theory (OIT). SDT är en teori som handlar om 

varierande grad av självbestämmande inför att utföra en aktivitet, för denna studie kan det som i 

kontexten av att delta i idrottsundervisning. Den varierande graden av upplevd självbestämmande 

förklaras utifrån de avsikter och mål som finns bakom en individs handlingar och kan komma 

ifrån det inre värdet i en aktivitet, inre motivation, eller från yttre faktorer i omgivningen, yttre 

motivation, eller en total avsaknad av motivation, amotivation. Idealt för SDT är att aktiviteten i 

sig själv är målet vilket sammankopplas med en inre motivation (Deci & Ryan, 2000a, s. 55).  

Underteorin BNT beskriver förutsättningarna att för att en individ ska uppleva en inre 

motivation är det en tillfredställelse av tre grundläggande psykologiska behov; att uppleva att det 

finns möjlighet utmana och utveckla sig själv, fatta självständiga beslut och samverka med andra 

deltagare där aktiviteten utförs. Detta kopplas inom SDT till underteorin OIT som beskriver yttre 

motivation längs ett längs ett kontinuum med fem olika motivationsprofiler med skiftande nivå 

av yttre reglering (Deci & Ryan (2000c, s. 227f). De tre grundläggande psykologiska behoven 

samt de fem motivationsprofilerna kommer att redogöras för utförligt i studiens teoridel.   
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SDT har använts i flera i tidigare studier om upplevelser av fysisk aktivitet i skolundervisning 

och då visat att det finns en koppling mellan tillfredställelsen av de tre grundläggande 

psykologiska behoven samt olika motivationsprofiler med upplevelsen vilket gör det intressant att 

anlägga detta teoribygge för denna studie.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers motivation till undervisningen i 

skolämnet Idrott och hälsa på gymnasiet. Utifrån teoribygget Self-Determination Theory 

formulerades följande fyra forskningsfrågor: 

1. Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevernas upplevelse av de tre grundläggande psykologiska 

behoven? 

2. Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevernas upplevelse av de fem motivationsprofilerna? 

3. Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevernas upplevelse av de tre grundläggande psykologiska behoven 

och de fem olika motivationsprofilerna? 

4. Hur skiljer sig upplevelsen av de tre grundläggande psykologiska behoven och de fem 

motivationsprofilerna mellan de gymnasieelever som är aktiva i en idrottsförening utanför skolan och de 

som inte är det? 
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Bakgrund 

I bakgrundsdelen presenteras Idrott och hälsa som skolämne i en historisk kontext. Med hjälp av 

avstamp i läroplaner för gymnasieskolan och tillhörande ämnesplan för skolidrott ger denna 

historiska redogörelse en övergripande bild av dels utvecklingen av undervisningens form och 

innehåll samt elevens roll i skolidrotten. Anledningen till att skolidrott som ämne här presenteras 

i en historisk kontext är då det ger en bild av de attitskolayder som funnits i det samhällsklimatet 

som rått när förändringarna skett, vilket ger grund till de styrdokument som är gällande för 

dagens gymnasieskola. Denna historiska bakgrund kommer att avslutas med en kortare 

redogörelse för skolidrottens utveckling kopplat till studiens teoribygge SDT. 

Skolidrottens utveckling   

Skolidrott har en lång historia och har genomgått en rad förändringar sedan dess begynnande 

inträde som skolämne. Claes Annerstedt (2000, 2001) har i tidigare studier tittat närmare på den 

svenska skolidrottens historiska utveckling och delat in den i olika faser över en period som 

sträcker sig från tidigt 1800-tal fram till 1994 års läroplaner vilka kommer att presenteras i 

följande text.  

År 1813 etablerades den första gymnastiklärarutbildningen vilket ses som startskottet för vad 

som kallas för den etablerande fasen för skolidrott som ämne. Vilken lärare som helst fick inte hålla i 

gymnastiklektionerna utan lärarna i ämnet gymnastik skulle ha tagit en examen vid 

gymnastiklärarutbildningen. Detta krav fungerade dock dåligt i praktiken och det var fortfarande 

väldigt få barn som gick i skolan, framförallt pojkar från överklassen. Undervisningen 

dominerades av militära inslag och det saknades läroböcker och andra anvisningar till ämnet, till 

stor del handlade det om fysiska övningar som kom från det militära där syftet var att ”behandla” 

barnen. Den efterföljande fasen inleddes 1860 och kallas för den militära fasen. Likt den 

föregående fasen präglades undervisningen av ett innehåll som till stor del bestod av övningar 

som skulle angränsa till det militära med en hård disciplin, i syftet av att undervisningen skulle 

fostra pojkar till framtida soldater (Annerstedt, 2001, s.73 - 75). 

Det skulle dröja till år 1905 då ämnet för första gången gradvis skulle komma att lämna de 

militära inslagen och nu även komma att ingå i alla skolformer. Denna period kallas för 

Stabiliseringsfasen och inleds år 1890 och exempelvis och för första gången gavs nu även flickor 
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möjlighet till att utöva fysisk aktivitet i skolan. Dock var undervisningen fortfarande väldigt 

begränsad och könsuppdelad (Annerstedt, 2001, s.75-82). 

Den process som kallas för brytningsfasen följde och inleddes år 1912, vilket markerades genom 

att ämnet bytte under denna period namn från ”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott” 

De militäriska inslagen minskade och mer lekfulla element fördes istället in som fysisk aktivitet i 

undervisningen. Även fast undervisningen nu skulle präglas av mer lekfulla inslag fick eleverna 

fortfarande inordna sig under lärarens auktoritet och hade därmed heller ingen rätt till att varken 

självbestämmande eller någon form av inverkan på undervisningens innehåll (Annerstedt, 2001, s. 

83-85). 

Därefter gick ämnet med start år 1950 in i den fysiologiska fasen, som innebar att ämnet 

präglades mycket av en vetenskapligt förankrad undervisning. Det vetenskapliga i detta betydde 

att de fysiska aktiviteterna i undervisningen skulle ha en tydlig koppling till medicin, anatomi och 

fysiologisk vetenkunskap. I takt med denna utveckling ökades även intresset för pedagogisk 

vetenskap i ämnet, vilket hänvisar till hur dessa kunskaper skulle läras ut (Annerstedt, 2001, s.85-

88) 

År 1965 kom så den första läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 65), där även en ämnesplan för 

skolidrott ingick. Här angavs att skolidrotten skulle präglas av allsidiga aktiviteter. Undervisningen 

var under denna period var indelad i tio olika huvudmoment, där centralt utformade 

beskrivningar om vad som skulle ingå och vilka prestationer som skulle bedömas följde med varje 

moment. Även fast de första stegen hade tagits ifrån enformiga övningar var lärare i ämnet 

fortfarande i undervisningen styrda av en detaljerat centralt utformad planering och ett innehåll 

som handlade om att bedöma elevernas fysiska prestationer (Annerstedt, 2001, s.88-89). 

Efterföljande läroplanen Lgy 70 ses som den moderna gymnasieskolans första läroplan och 

kom år 1970. Begreppet fostran försvann och elevers fysiska, sociala och estetiska utveckling 

fördes in och betonades. Lgy 70 skiljde sig inte i nämnvärt från Lgy 65 vad gäller undervisningens 

form och innehåll. Undervisningen var fortfarande indelad i block, och fokus låg fortfarande vid 

elevernas fysiska prestationer. År 1970 var också startskottet för den så kallade Osäkerhetsfasen. 

Individualiseringen ökade genom att eleverna skulle få medverka i planeringen och större hänsyns 

togs till elevers unika egenskaper (Annerstedt, 2001, s.89-90) 

Under 1970-talets slut skulle idrottsrörelsen utanför skolans ramar att allt mer påverka 

undervisningens innehåll vilket kan beskrivas med att ämnet återigen bytte namn, nu från 

”Gymnastik” till ”Idrott”. År 1987 fick gymnasieskolan en reviderad läroplan. Den största 

skillnaden var att det från och med nu angavs att det skulle vara en gemensam kurs för alla 

gymnasieelever, anpassad efter de behov som fanns hos de olika gymnasieprogrammen. Den 
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allmänna skoldebatten handlade under denna period om hur det kunde skapas förutsättningar för 

att undervisningen skulle kunna vara inkluderande och tillgänglig för alla elever oavsett 

förkunskaper. Detta menar Annerstedt kan ses som en distinktion mellan föreningslivet utanför 

skolan och de fysiska aktiviteter som skulle ske i skolan. De tidigare undervisningsblocken 

försvann och ersattes av fem nya: träningslära, idrottsaktiviteter, friluftsaktiviteter, rörelse rytm, 

dans samt ergonomi. Fortfarande var det centralt angivet vad som skulle bedömas men för att 

möta varierande förutsättningar och behov hos eleverna gavs läraren i ämnet friheten att till stor 

del utforma sin egen undervisning. Ämnet syftade vid denna tid till att skapa ett bestående 

intresse för regelbunden kroppsrörelse och till att tillfredsställa elevernas rörelsebehov 

(Annerstedt, 2000, s.10-26). 

Den period som följer kallar Annerstedt för hälsofasen. Hälsofasen inleddes i samband med att 

1994 års läroplan då ämnet återigen komma att byta namn, nu till ”Idrott och hälsa”. Syftet med 

detta var att markera ett avstånd från den idrott som bedrevs utanför skolan som hade ett fokus 

på en prestationsinriktad undervisning. Nu skulle det istället handla om att skapa förutsättningar 

för en långsiktig hälsa, med betoning på fysiska hälsofrämjande aktiviteter (Annerstedt, 2001, 

s.90). 

2011 års läroplan för gymnasieskolan (GY 11) 

I läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY 11) 

benämns skolidrott som ämne ”Idrott och hälsa”. Kursen Idrott och hälsa 1 är obligatorisk för 

alla medan Idrott och hälsa II samt specialidrott är valbara kurser (Skolverket, 2011, s.84)  

Gy 11 anger att det är skolans uppgift och ansvara för att ”eleverna kan lära, utforska och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” 

(Skolverket, 2011, s.9). Det fastslås även att skolan i all undervisning aktivt ska verka för att 

stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet och självförtroende, samt skapa förutsättningar för 

elevens lärande, genom att eleverna får möjlighet att ta initiativ och ansvar, skapa nya idéer och 

lösa problem (Skolverket, 2011, s.7). I tillhörande ämnesplan för Idrott och hälsa anges det i 

syftesbeskrivningen att ”undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan 

delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar” (Skolverket, 2011, s.83). Utöver detta riktar 

styrdokumenten fokus på att undervisningen genom fysiska aktiviteter ska främja hälsotillståndet 

hos individen själv inför tiden i och utanför skolan (Skolverket, 2011, s.83-84). 

Sammanfattning av skolidrottens utveckling 

Utvecklingen av skolidrottens legitimitet kan ses som att den gått från att träna elever till att bli 

disciplinerade och fysisk starka och till att sträva efter att förbättra elevernas hälsa oavsett 
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förkunskaper. Gällande styrdokument för gymnasieskolan beskriver att det är lärare som 

tillsammans med elever genom undervisningen arbetar för att varje enskild elev upplever att de 

har möjligheten att ta självständiga beslut, utvecklas oavsett förkunskaper och möjligheten att 

samverka med andra elever. De formuleringar som finns i gällande styrdokument går att koppla 

till studiens valda teoribygge SDT i och med att tre grundläggande psykologiska behov förutsätts 

för ett långsiktigt lärande vilket kan se som att hjälpa varje enskild elev att finna en inre 

motivation till undervisningen. Detta i arbetet mot en långsiktig hälsa, där eleverna kan utveckla 

en motivation som ger dem förutsättningar att fortsätta med någon form av fysisk aktivitet efter 

att de slutat skolan.  
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Forskningsöversikt 

För detta avsnitt har undersökningar av tidigare forskning på uppsatsens problemområde 

genomförts. I arbetet med att kartlägga forskningsfältet och tidigare studier om motivation inför 

idrottsundervisningen på gymnasieskolan i Sverige inleddes efterforskningar med 

litteratursökning på Uppsala Universitets bibliotekskatalog, där bland annat sökorden motivation, 

skolidrott och fysisk aktivitet användes. Genom dessa sökningar hittades inga omfattande 

svenska vetenskapliga studier, endast c - uppsatser. Eftersom de nationella studierna var relativit 

begränsade och inte kopplade till just begreppet motivation utökades sökarbetet till att även söka 

på internationella databaser. För att få en forskningsöversikt över dessa studier och hitta några 

som angränsade till studiens problemområde användes databasen 

www.selfdeterminationtheory.org, där en rad internationella studier och vetenskapliga artiklar 

samlats som alla använts sig av Self Determination Theory (SDT).  

Av den tidigare forskningen har tematiseringar med de viktigaste utdragen kopplat till denna 

studies forskningsfrågor utförts. Det har genererats totalt tre teman i följande ordning: 

Gymnasieelevers upplevelse av skolidrott, Motivation inför idrottsundervisning samt Motivation och fysisk 

aktivitet i en idrottsförening utanför skolan. 

Gymnasieelevers upplevelse av skolidrott 

Skolverket utförde 2003 en nationell utvärdering som behandlade elevers upplevelse av 

skolämnet Idrott och hälsa, här i form av elever från 20 grundskolor och 10 gymnasieskolor som 

besvarat en enkät. Enkäten bestod av flera olika delar. Med anledning av att denna studie inriktat 

sig mot gymnasielever gäller resultateten nedan således för denna grupp. De elever som är 

representerade i rapporten från gymnasiet läser årkurs 2. De delar som kommer att lyftas är vad 

eleverna upplevde att de lärt sig inom ämnet, upplevelser av samverkan med lärare i ämnet 

gällande bedömning och upplevelsen av möjligheten att påverka undervisningen (Ericsson, 2003). 

Utvärderingen visade på att tre fjärdedelar av dessa elever angett att intresset av ämnet är stort. 

Något mindre än hälften av eleverna ansåg inte att ämnet är roligt och viktigt. I denna 

utvärdering lyfts även upp att nästan en tredjedel av eleverna på gymnasieskolan angett att de 

deltar i undervisningen bara för att få ett betyg. Vidare redovisar denna utvärdering att 36 procent 

av eleverna känner sig klumpiga och att det även finns elever som upplever sig som dåliga, rädda 

och känner ett utanförskap under lektionerna i Idrott och hälsa (Ericsson, 2003). 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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Om vad de lärt sig av undervisningen angavs kunskaper om hur de kan förbättra sin kondition 

och att fysisk aktivitet har en koppling till deras välmående. För påståendet vad ämnet har 

bidragit till så identifierade sig flest elever med att det utvecklat deras kondition, styrka, rörelse, 

lust att röra på sig, ett ökat självförtroende och att de blivit bättre på att samarbeta. När eleverna i 

enkäten får svara på påstående om vad de tycker är viktigast med undervisningen anges att 

undervisningen ska ge möjlighet till ett ökat självförtroende, att lära sig om samarbete och att få 

springa av sig (Ericsson, 2003). 

Den delen av rapporten som berör upplevelser av samverkan mellan lärare och elever i 

undervisningen visar på att en stor andel av eleverna upplever att det aldrig eller mycket sällan 

förekommer ett samspel mellan elev och lärare. Några exempel på detta är att endast en tredjedel 

av eleverna som anser att de får kännedom om betygskriterierna och vad som är bestämt i 

kursplanen. När det gäller elevernas möjlighet att påverka arbetssättet inom Idrott och hälsa är 

det drygt var tionde elev som upplever att de inte kan vara med och påverka alls. Samtidigt finns 

en något större grupp av elever som anser att de kan påverka arbetssättet mycket (Ericsson, 

2003). 

Motivation inför idrottsundervisning 

I tidigare studier av elever som har skolidrott har deras upplevda upplevda nivå av de tre 

grundläggande psykologiska behov och de fem olika motivationstyperna studerats (Ntoumanis, 

2001; Standage m.fl. 2005; Murcia m.fl., 2009). Dessa studier visade på positiva samband mellan 

de tre grundläggande psykologiska behoven som innebar att när en elev upplevde en hög nivå av 

ett behov så upplevde eleven också en hög nivå av de andra grundläggande psykologiska behoven 

(Ntoumanis, 2001, s.233; Murcia 2009 m.fl., s.5-11). Här går det också att utläsa ett starkt 

samband mellan de tre grundläggande psykologiska behoven och de fem olika 

motivationsprofilerna. Detta samband visar på att en tillfredsställse av de tre grundläggande 

psykologiska behoven haft ett negativt samband med motivation frånkopplat från reglering av 

yttre faktorer. Vilket innebär att när tillfredställelsen av de tre grundläggande psykologiska 

behoven ökade så minskade upplevelsen av regleringen från yttre faktorer (Standage m.fl. 2005, s. 

421f; Ntoumanis, 2001, s. 233f; Murcia m.fl., 2009, s.5-11). 

Motivation och fysisk aktivitet i en idrottsförening utanför skolan 

I tidigare studier av skolelevers motivation inför skolidrott har det visat sig att sig att när elevens 

behov av de tre grundläggande psykologiska behoven i hög grad var tillfredställda hade det ett 

samband med att de var fysisk aktiva i en idrottsförening utanför skolan (Murcia m.fl., 2009, s.5-

11). Även i den nationella utvärdering som utfördes 2003 av ämnet Idrott och hälsa visade sig 
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liknande skillnader mellan de elever som angett att de är aktiva i idrottsföreningar utanför skolan 

och de elever som angett att de inte var det. De föreningsaktiva eleverna angav, i högre 

utsträckning än de elever som inte var föringsaktiva, att de upplevde att de trivdes i den sociala 

miljön, fick visa vad de kunde och att de lärde sig mycket av undervisningen (Ericsson, 2003). 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att undersöka gymnasieelevers motivation till undervisningen i Idrott och hälsa går det att 

anlägga en rad olika perspektiv. Till denna studie har begrepp och modeller sökts för att förstå 

och förklara hur gymnasieelever upplever idrottsundervisningen. För denna studie studeras 

begreppet motivation utifrån vilka motiv eleven har inför att delta i undervisningen med hjälp av 

teoribygget Self-Determination Theory (SDT). I följande avsnitt följer först en övergripande 

beskrivning av SDT. Detta följs sedan av två underteorier till SDT; Basic Needs Theory (BNT) och 

Organismic Integration Theory (OIT).  

Self Determination Theory (SDT)  

Denna studie har sin grund i den kognitiva psykologiska teori om inre och yttre motivation, SDT, 

som utvecklats av Edward. L. Deci och Richard M. Ryan (Deci & Ryan, 2000a, 2000b). 

Motivation är ett begrepp inom denna teori som förklarar de avsikter och mål som finns bakom 

en individs handlingar och kan komma ifrån det inre värdet i en aktivitet, inre motivation, eller 

från yttre faktorer i omgivningen, yttre motivation, eller en total avsaknad av motivation, 

amotivation. Idealt inom SDT är att aktiviteten i sig själv är målet som ger en inre tillfredsställelse 

hos människan (Ryan & Deci, 2000a, s.55). 

Ett grundantagande för denna motivationsteori att människor redan från födseln bär med sig 

en inre drivkraft som är att utforska och lära sig nya saker. Den inre drivkraften avtar i takt med 

åldern och människan påverkas istället mer och mer och drivs av yttre drivkrafter i de aktiviteter 

den utför (Ryan & Deci, 2000a, s.56). Inom SDT innebär detta att människan i alla sociala 

sammanhang utvecklas till en individ som ständigt arbetar med att identifiera och integrera de 

mål som finns i given social kontext och i olika grad integrera dessa till sina egna och på så vis 

motivera sig till handling (Vallerand, 2004, s.431). 

För att exemplifiera hur motivation påverkas av yttre faktorer lyfter Deci & Ryan (2000a) i sin 

redogörelse upp elevers motivation till skolundervisning. Vid skolstarten finns det många 

skolelever som upplever inre drivkrafter som nyfikenhet och lust inför undervisningen men i takt 

med att eleven går högre upp i årskurserna för skolsystemet blir både de sociala kraven och 

kunskapskraven allt mer krävande och därmed blir också de yttre faktorerna mer påtagliga (Ryan 

& Deci, 2000a, s.60). Detta visar således hur en inneboende drivkraft som eleverna bär med sig 

ständigt befinner sig i samspel med yttre omständigheter och belöningar som finns i de sociala 
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sammanhangen, exempelvis betyg och utvecklande av sociala relationer i skolämnet Idrott och 

hälsa.  

Basic Needs Theory (BNT) 

Som nämnt ovan är det ideala inom SDT att aktiviteten i sig själv är målet som ger en inre 

tillfredsställelse hos människan. För att uppleva detta krävs det enligt SDT en tillfredställelse av 

tre grundläggande behov; kompetens, självständighet och samhörighet, vilka är de tre delarna 

som ingår i BNT (Ryan & Deci, 2000b). Självständighet är ett behov som handlar om att kunna 

vara med och påverka och ta egna beslut. Kompetens är ett behov som handlar om hur individen 

klarar av att hantera sina förmågor som varken är för lätta eller för svåra. När människan har 

förmågan att klara av en utmaning som är tillräckligt utmanade så tillgodoses behovet av 

kompetens. Samhörighet är ett behov som handlar om att känna sig bekräftad när aktiviteter 

utförs. Detta hör även ihop med att människan integrerar attityder, värderingar och behov så att 

vi utför handlingar för att bli en del av det sociala sammanhanget. Behovet av tillhörighet 

tillgodoses när individen känner en trygghet hos andra. Självständighet handlar i om att individen 

i den sociala kontexten uppfattar att möjligheten finns att själv välja aktivitet och hur denna 

aktivitet ska utföras (Ryan & Deci, 2000b, s.68f). 

Organismic Integration Theory (OIT) 

Anledningen till att individer utför och fortsätter med en aktivitet, i den här kontexten 

undervisning i Idrott och hälsa, kan ses på ett motivationskontinuum av varierande upplevelse av 

självbestämmande och är utgångspunkten där den underteori till SDT som förkortas OIT. De 

yttre ändarna av kontinuumet är förankrade med amotivation i den ena och en inre motivation i 

den andra. Mellan dessa två yttre ändar finns olika typer av yttre motivation med varierande 

upplevd nivå av självbestämmande. Interna och externa motivationsfaktorer ses således som 

diametrala längs detta kontinuum men kan samtidigt ses som överlappande och existerar 

samtidigt hos en individ utan att på det sättet ta ut varandra (Ryan & Deci, 2000b s.72-73). 

Motivationskontinuumet inleds som sagt i amotivation, vilket beskriver en total avsaknad av 

självbestämmande och individen vill och upplever sig inte kunna utföra givna handlingar. 

Exempelvis kan det vara en elev som uttrycker en total ovilja att ens dyka upp till lektionstillfällen 

i ämnet Idrott och hälsa. Amotivation följs sedan av den typ av extern motivation som 

kännetecknas av att en individ äger en drivkraft som styrs av yttre reglering, där handlingar utförs av 

individ endast för att nå en yttre belöning. Det kan vara att enbart delta i undervisningen med 

vetskapen om att det är ett måste som kommer av att få ett betyg eller annan form av direkt 

belöning. Om en person enbart utför en handling bara för att öka eller tillfredsställa sin egen 
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självkänsla hamnar det under den motivationskategori som benämns som introjicerad reglering. I den 

tredje profilen identifierad reglering har personen identifierat klara motiv varpå hen handlar därefter. 

Ett exempel på detta i anknytning till denna studie är att en elev deltar i idrottsundervisningen för 

en bättre fysisk hälsa. Den yttre motivationen kommer inte från en direkt belöning utan av ett 

långsiktigt mål, som exempelvis i detta fall är en bättre fysik hälsa. Integrerad reglering är den femte 

profilen i detta motivationskontinuum och kännetecknas av stort självbestämmande. Här handlar 

det om att personen identifierar sig med handlingen utifrån sina egna behov och mål. Denna typ 

av yttre motivation påminner om en inre motivation men fokus ligger fortfarande på resultatet av 

aktiviteten. Dock utförs aktiviteten fortfarande för att uppnå mål och inte endast för själva 

glädjen av aktiviteten (Ryan & Deci, 2000a, s.62; Ryan & Deci, 2000b, s.72-73). 

Motivation är en pågående process som ständigt förändras och i alla sociala sammanhang, i 

denna kontext ett undervisningssammanhang, menar Deci & Ryan att det är av stor vikt att den 

sociala kontexten således erbjuder eleverna ett meningsfullt syfte, att förståelse för andra 

personers känslor uppmärksammas samt att det finns en valfrihet bland olika aktiviteter istället 

för kontrollade och strikt styrda aktiviteter. Även om detta inte skapar en inre motivation hos alla 

som deltar kan det skapa en känsla av självständighet och att eleverna upplever att handlingen är 

värdefull och intresserad av att fortsätta vara fysiskt aktiv i och utanför skolans ramar (Ryan & 

Deci, 2000b, s.74-76). Med användning av detta teoribygge är det möjligt att analysera hur 

eleverna motiveras inför undervisningen i Idrott och hälsa. 
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Metod 

I den här delen kommer arbetet med uppsatsen att redogöras och de metodologiska val som 

gjorts under undersökningens gång. 

Val av metod 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två huvudsakliga inriktningar som en forskare kan 

använda sig av för att ta sig en forskningsfråga, kvantitativ respektive kvalitativ. Den kvalitativa 

metoden syftar till att skapa förståelse inför vilka idéer och tankar som ligger bakom människors 

handlingar, där forskningsmetoden exempelvis kan vara intervjuer. En kvantitativ 

forskningsansats utgår från att det finns en objektiv verklighet som kan redovisas för i statistiska, 

kvantifierbara resultat (Eliasson, 2006, s.10).  

Med anledning av att denna uppsats har en jämförande utgångspunkt där frekvenser och 

utrymme av gymnasielevers varierande upplevelse av motivation i Idrott och hälsa är i fokus har 

en kvantitativ innehållsanalys valts som metod för insamlandet av data. Kvantitativ data är något 

som används för att mäta fakta och sedan omvandla detta till siffror (Eliasson, 2006, s.28f). För 

denna studie har en enkätundersökning utförts för att samla in empiri för att besvara studiens 

syfte. En enkätstudie är ett frågeformulär, dvs. en teknik som används för att samla in 

information (Eliasson, 2006, s.30-31). Ett frågeformulär bestående av två sidor utformades 

utifrån tidigare forskning kring motivation och idrott och byggde på färdiga formulär som är 

utformade utifrån teoribygget SDT, översatta och anpassade till sammanhanget av denna studie 

om elevers deltagande i skolämnet Idrott och hälsa. Problematiken kring att översätta ett 

formulär på detta sätt är något som kommer att diskuteras vidare i senare del av denna text. 

Frågeformuläret bestod av attitydfrågor, dvs. att frågorna utgörs av fasta svars alternativ som sätt 

i relation till individens attityd och förhållningssätt till påståendet (Trost m.fl., 2007, s.59f). 

Utöver dessa två färdiga mätinstrument ställdes tre kompletterande frågor som berörde vilket 

gymnasieprogram individen studerade vid, dess könsidentitet och om de var fysiskt aktiva i en 

idrottsförening utanför skolan. Detta med anledning av att se om upplevelsen av undervisningen 

skiljde sig utifrån dessa bakgrundsvariabler. 

Sista frågan i frågeformuläret är helt neutral, i syftet av att ge respondenten möjlighet till att 

kommentera enkätformuläret. 

Uppsatsen har i sin forskningsingång en deduktiv ansats där ett färdigt teoribygge lagt grunden 

för insamlingen av datamaterial. En deduktiv ansats innebär att använda sig av en färdig teori och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
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sedan samla in empiri för att se om det stämmer överens med tidigare studier (Patel & 

Davidsson, 2011, s.23-24).  

Mätinstrument 

Den ena av de två formulären är Psychological Needs in Exercise Scale (PNES) som mäter 

tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven; självständighet, kompetens och 

samhörighet (Wilson, Rogers, Rodgers, & Wild, 2006). Detta instrument som i sin ursprungliga 

form är på engelska har översatts till svenska, en problematik som kommer att lyftas mer utförligt 

i senare del av uppsatsen. PNSE innehåller totalt 18 frågor där sex frågor vardera kan kopplas till 

de tre grundläggande psykologiska behoven. Frågorna för varje behov är inte ställda direkt efter 

varandra utan kommer var fjärde fråga. Svarsalternativen består av en likertskala, där 

respondenterna markerar i vilken grad de instämmer med påståenden som berör undervisningen i 

Idrott och hälsa. Likertskalan sträcker sig från 1= stämmer inte alls till 6 = stämmer helt och 

hållet. De sex frågor som behandlar vardera ett av de tre grundläggande psykologiska behoven 

ger sen sedan tre index, ett för upplevd självständighet, ett för upplevd kompetens och ett för 

upplevd samhörighet  

Det andra av dessa färdiga formulär som använts i enkäten är Behavioural Regulation in Exercise 

Questionnaire, BREQ2, (Markland & Tobin, 2004), som utvecklats som ett instrument för att mäta 

de motivationsprofiler som ingår i motivationskontinuum som beskrivits i teoridelen av denna 

studie. Den ursprungliga enkäten är likt PNES skriven på engelska och anledningar bakom beslut 

till frivillig träning men har även använts i tidigare studier som angränsar till denna studies 

problemområde. Denna problematik kommer att diskuteras i senare del av uppsatsen. Frågorna 

består av 19 påståenden som likt PNES översatts och anpassats till kontexten av skolämnet 

Idrott och hälsa. För varje motivationsprofil ingår fyra frågor för samtliga motivationsprofiler 

förutom introjicerad reglering där det finns tre frågor representerade i enkätformuläret.  

Svarsalternativen består av en femgradig likertskala rangordnade från 0 (”stämmer inte alls”) till 4 

(”stämmer helt”). Utifrån enkäten kan sedan svaren omvandlas till ett index för respektive 

amotivation, extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och intern reglering 

genom att summera varje delfråga. För alla index genomfördes en reliabilitetsanalys för att få 

fram Cronbach’s alpha, för att se om det fanns ett inre samband mellan de ingående variablerna 

för varje index som det gick att resonera utifrån i vidare analys.  

 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bangor.ac.uk%2F~pes004%2Fexercise_motivation%2Fbreq%2Fbreq.htm&ei=jWaIVK3lBYH8ygPus4HABw&usg=AFQjCNEIrap2Uoy_ZSC47XqeuPQzvP5Iig&sig2=Z8voKU9eM4HmFUCQ3kZOgQ&bvm=bv.81456516,d.bGQ
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Tabell 1 Reliabilitetstest för alla index som skapats för denna studie 

 

BREQ-2 Cronbachs alpha 

Amotivation ,79 

 

Yttre reglering ,79 

 

Introjicerad 

reglering 

,63 

 

Identifierad 

reglering  

 

,82 

Intern reglering ,88 

 

 

Ett Cronbach’s alpha över 0,6 anses inom samhällsvetenskaplig forskning som acceptabelt (Cronbach, 1951) 

vilket är fallet för samtliga av följande variabler som ingår i denna studie, se tabell 1. Med detta innebär att 

samtliga av de index som ingår i studien har ett reliabelt inre samband. 

Urval  

I studiens urvalsprocess var det viktigt att resonera över vilken population som skulle undersökas 

Eliasson, 2006, s. 45). Eftersom det fanns ramfaktorer som begränsade min möjlighet, så som tid 

och tillgänglighet, att undersöka alla gymnasieelevers i motivation inför Idrott och hälsa 1 fanns 

det anledning att ta ställning till vilka individer som skulle ingå i undersökningen. I ett tidigt skede 

av arbetet med denna studie söktes kontakt med flera skolor om intresse av att delta, för att 

kunna få ett en större representation och öka möjligheten till representativt urval. Dock var 

responsen begränsad vilket resulterade i att kontaktnät från tidigare verksamhetsförlag 

praktikperiod används, vilket i slutändan kan ses som en strategisk urvalsprocess (Eliasson, 2006, 

s.45). Av detta gavs möjlighet till fyra gymnasieklasser på en gymnasieskola. Samtliga 

respondenter går i årkurs 1 och läser kursen Idrott och hälsa 1 över två år förlagt på en 

undervisningstimme per vecka.  

Respondenter  

Av de 82 elever som ingick i urvalet för denna studie lämnade samtliga elever i de fyra 

gymnasieklasser som enkätformuläret delats ut till in formuläret. Samtliga har alla lämnat ett svar 

på alla påståenden som ingick, vilket innebär en svarsfrekvens på 100 procent. Utifrån de 

bakgrundsvariabler som ingick i enkätformuläret gick det att utläsa att det var 51 pojkar och 31 

flickor till antalet, 40 elever från ett yrkesförberedande program och 42 elever från ett 

PNES Cronbachs alpha 

Autonomi ,84 

 

Kompetens ,91 

 

Samhörighet ,87 

 

 



 

 21 

studieförberedande program och 37 aktiva i en idrottsföring utanför skolan respektive 45 som 

inte var aktiva.  

Dataanalys  

Dataanalysen har gjorts med hjälp av statistikprogrammet PSPP, en ”open source” version av 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Signifikansnivån sattes för 

samtliga analyser till p < 0.05. 

Inledningsvis redogörs för deskriptiv data för hela gruppen av respondenter. Detta genom att 

redovisa medelvärden och standardavvikelser för vardera ett av de tre grundläggande 

psykologiska behoven och de fem olika motivationsprofilerna  

För att besvara forskningsfråga 1-3 användes dels en bivariat korrelationsanalys och dels flertalet 

bivariata regressionsanalyser mellan de index som för de tre grundläggande psykologiska behoven 

och motivationsprofilerna. Korrelationanalysen användes här för att visa på positiva och negativa 

korrelationer och signifikanta samband. En positiv korrelation innebär att höga värden på den 

ena variabeln hör ihop med höga värden i den andra variabeln, detta gäller så även för låga värden 

som då hänger också samman med låga värden på den andra variabeln. En negativ korrelation 

innebär att höga värden hör ihop med låga värden på den andra variabeln och vice versa för låga 

värden på den ena variabeln som då hänger samman med höga värden på den andra variabeln. 

Korrelationsvärdet kan variera mellan -1 och +1, närmare noll, desto svagare korrelation och 

desto större spridning inom respektive variabel. Med signifikansnivå är sannolikheten att 

sambandet stämmer, ju lägre tal, desto bättre (Trost, 2007, s.145-146).  

Regressionsanalys användes för studera hur stor del av variationen i de olika 

motivationsprofilerna som kunde kopplas de någon av de tre grundläggande psykologiska 

behoven. För varje bivariata regressionsanalys användes en oberoende variabel från en av de tre 

grundläggande psykologiska behoven och en beroende variabel som var någon av de fem olika 

motivationsprofilerna. Det intressanta måttet är här B-koefficienten som visar vilken effekt ett 

steg uppåt på den oberoende variabeln, i detta fall hur ett steg upp för någon av de tre 

grundläggande psykologiska behoven påverkar motivationsprofilerna (Trost, 2007, s.145f). 

För att besvara forskningsfråga 4 utfördes ett oberoende t-test för att titta närmare på om det 

fanns någon skillnad i medelvärde gällande de tre grundläggande psykologiska behoven och 

motivationsprofilerna utifrån de olika bakgrundsvariablerna (Trost, 2007, s.132f). 
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Reliabilitet och validitet 

När det handlar om reliabiliteten i denna undersökning så är det en styrka att mätinstrumenten 

består av färdiga analysenheter och variabler som är validerade av tidigare forskning som bygger 

på den teoretiska ansatseten SDT. Detta skulle kunna sägas att det därmed bidrar till att mäta just 

det som avses att mäta och minimerar risken för att undersökningens resultat ska bli lidande på 

grund av undermåliga instrument och (Mullan & Markland D, 1997). Dock finns det här vidare 

en viktig aspekt av studiens validitet eftersom som de inte utformats för samma kontext, 

gymnasieskolan i Sverige, som den studien handlar om. Om detta kommer att diskuteras vidare i 

studiens diskussionsdel.  

Etiska överväganden 

För de etiska övervägandena har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna, 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Enkäterna har 

delats ut och samlats in på plats vid skolan, detta för att ge information om villkoren och kunna 

vara på plats om respondenterna haft några frågor om enkätens innehåll. Informationskravet har i 

denna studie tagits i beaktande genom att de respondenter som deltagit har informerats om 

studiens syfte och vad informationen kommer att användas för samt att det är frivilligt att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna informerats att det insamlade datamaterialet är 

anonymt och att ingen därför kommer att kunna få reda på vad just de svarat. I behandlingen av 

datamaterialet har det därför inte angetts vilken skola studien genomförts på. Eftersom samtliga 

deltagare i denna studie är över femton år har inget samtycke från vårdnadshavare krävts för att 

dessa ska få delta. Nyttjandekravet handlar om att eleverna informerats om att det insamlade 

datamaterialet endast kommer att användas i forskningssyfte och inte i kommersiella syften 

(Vetenskapsrådet 2012). På enkätens försättsblad sammanfattades syftet med studien tillsammans 

med det forskningsetiska förhållningssättet (se bilaga 1).  
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Resultat och analys 

I denna del presenteras resultatet av de analyser som genomförts för att mäta de variablernas 

påverkan på elevernas motivation till ämnet Idrott och hälsa. Resultatet delas upp i underrubriker 

för att visa på det som undersökts utifrån de givna frågeställningarna 

Övergripande beskrivning av respondenterna 

För den övergripande beskrivningen av respondenterna utfördes medelvärdestester för alla index 

som ingår i denna studie. Utöver medelvärdet (M) redovisas här även standaravvikelsen (SA). För 

de tre grundläggande psykologiska behoven (skala 1-6) framkom att det högsta medelvärdet 

återfanns i den upplevda möjligheten till att utmanas och utvecklas i undervisningen, behovet 

kompetens (M=4,58; SA=0,95). Efter detta uppvisades höga nivåer av upplevd samhörighet med 

de andra eleverna (M=4,47; SA=0,99). Det behovet med lägst medelvärde var självständighet 

(M=3,43; SA=1,08), vilket handlar om möjligheten att påverka undervisningens innehåll. För de 

fem motivationsprofilerna (skala 0-4) framkom det högsta medelvärdet för inre reglering 

(M=1,45; SA=0,86). Näst efter detta framkom följande medelvärden; identifierad reglering 

(M=1,39; SA=0,83), introjicerad reglering (M=0,69; SA=0,54) och amotivation (M=0,65; 

SA=0,74), yttre regleringen (M=0,63; SA=0,7).  Av dessa värden går det att se 

motivationsprofilen med lägst nivå av yttre reglering hade högst medelvärde och de 

motivationsprofilerna med högre nivåer av yttre reglering hade ett lägre medelvärde. 

 

Forskningsfråga 1 

1. Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevernas upplevelse av de tre grundläggande psykologiska 

behoven? 

 

Tabellen nedan (tabell 2) visar på den korrelationsanalys som utförts med de index som skapats 

utifrån de tre psykologiska grundbehoven, från den del av enkätformuläret som behandlat PNSE. 

I skärningen mellan variablerna står positiva och negativa korrelationer, signifikansnivån är 

markerad med en stjärna*. För samtliga index ingår 82 respondenter. 
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Tabell 2: Bivariat korrelationsanalys av de tre grundläggande psykologiska behoven 

Psykologiskt behov 1 2 3 

1. Självständighet 1   

2. Samhörighet  ,206 1  

3. Kompetens ,288* ,565* 1 

 

Tabell 2 visar på att det finns tendenser till ett positivt samband mellan de grundläggande 

psykologiska behoven. Det innebär att de elever som upplever möjligheten ta självständiga beslut 

i undervisningen också upplever att det finns möjlighet till att utvecklas och utmanas i 

undervisinngen och en samhörighet med de andra eleverna. Sambandet innebär också det 

motsatta, det vill säga att en lägre nivå av ett psykologiskt grundbehov samvarierar med en låg 

upplevd tillfredsställelse av de andra två grundläggande psykologiska behoven. Eftersom samtliga 

korrelationer är nära noll är dock sambanden relativt svaga och därmed finns det en stor 

spridning inom respondenterna. 

 

Forskningsfråga 2  

- Hur ser sambandet ut mellan de fem olika motivationsprofilerna? 

 

Tabellen nedan (tabell 3) visar på den korrelationsanalys som utförts med de index som skapats 

utifrån upplevelsen av de fem olika typerna av motivationsprofiler, från den del av 

enkätformuläret som behandlat BREQ-2. I skärningen mellan variablerna står positiva och 

negativa korrelationer, signifikansnivån är markerad med en stjärna*. För samtliga index ingår 82 

respondenter.  

 

Tabell 3: Bivariat korrelationsanalys av de fem motivationsprofilerna 

Motivationsprofil 1 2 3 4 5 

1. Yttre reglering 1     

2. Introjicerad 

reglering 

,333* 1    

3. Identifierad 

reglering 

,219* 0,298* 1   

4. Inre reglering ,145 , 763* .363* 1  

5. Amotivation 344.* -.327* -.617* -,683* 1 
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Av tabell 3 framkommer att det finns både negativa och positiva samband mellan de fem 

motivationsprofilerna. De negativa sambanden återfanns mellan amotivation och introjicerad-, 

identifierad- respektive inre reglering. Med detta innebär att när amotivationen är hög så är dessa 

tre profiler låga och vice versa. Mellan övriga variabler finns positiva samband vilket innebär att 

de samvarierar med varandra. Ur denna korrelationsanalys framträder tre samband som närmar 

sig 1, vilket innebär att spridningen inom respondenterna här är något mindre; (1) mellan inre 

reglering och introjicerad reglering, (2) mellan amotivation och inre reglering, (3) mellan 

Amotivation och identifierad reglering. För forskningsfråga två går det således att urskilja två 

motpoler som också är varandras motpoler i motivationskontinuumet, nämligen inre reglering 

och amotivation. Dock finns det vissa motsägelser av resultatet av denna korrelationsanalys som 

tyder på att det finns andra aspekter som påverkar. Exempelvis skulle en hypotes kunna vara att 

en yttre faktor som betyg medför att samtliga elever känner en yttre press att delta på lektionerna. 

I övrigt är korrelationerna nära noll vilket innebär att sambanden var relativt svaga och därmed 

finns det en stor spridning inom respondenterna. 

 

Forskningsfråga 3 

1. Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevernas upplevelse av de tre grundläggande psykologiska behoven 

och de fem olika motivationsprofilerna? 

 
Tabellen nedan (tabell 4) visar på den korrelationsanalys som utförts med de index som skapats 

utifrån de tre psykologiska grundbehoven, från den del av enkätformuläret som behandlat PNSE 

samt de index som skapats utifrån upplevelsen av de fem olika typerna av motivationsprofiler, 

från den del av enkätformuläret som behandlat BREQ-2. I skärningen mellan variablerna står 

positiva och negativa korrelationer, signifikansnivån är markerad med en stjärna*. För samtliga 

index ingår 82 respondenter.  

Tabell 4: Bivariat korrelationsanalys mellan de tre grundläggande psykologiska behoven 

och de fem motivationsprofilerna  

 Självständighet Samhörighet Kompetens 

Yttre reglering -,231* -,277* -,068 

Introjicerad reglering ,056 -,148 ,172 

Identifierad reglering -,118* -,058 ,032 

Inre reglering -,072 ,01 ,027 
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Amotivation ,218* ,154 ,065 

 

Av tabell 4 går det att utläsa att det finns såväl positiva som negativa korrelationer. 

Korrelationerna från denna analys är övergripande relativt svaga vilket innebär att det finns en 

stor spridning inom respondenterna i hur de har svarat. Den tendens som framkommer av denna 

korrelationsanalys är negativa samband mellan de motivationsprofiler som har en högre grad av 

reglering från yttre faktorer och de tre grundläggande psykologiska behoven. Något som sticker 

ut i denna analys är de positiva korrelationerna mellan amotivation och de tre grundläggande 

psykologiska behoven.  

För att vidare undersöka sambanden mellan de fem motivationsprofilerna och de tre 

grundläggande psykologiska behoven utfördes några bivariata regressionsanalyser som redovisas i 

tabellerna nedan (tabell 5-9). Regressionsanalysen visar på om något av de tre grundläggande 

behoven hade ett signifikativt samband med ökningen eller minskningen med ett steg längs 

skalan för respektive motivationsprofil. B-koefficienten (B) anger variansen. För samtliga index 

ingår 82 respondenter.  

 

Tabell 5: Regressionsanalys av signifikanta prediktorer (grundläggande psykologiska 

behov) för yttre reglering 

Kategori R R² adj. F df B p 

Självständighet ,231 0,053 4,495 2 0,23 0,037 

Kompetens - - - - - - 

Samhörighet 0,277 0,065 6,644815 2 0,28 0,012 

       

 

Ur tabell 5 framkommer att självständighet var en positiv prediktor till yttre reglering och svarade 

för 23 procent av variansen. Ytterligare framkommer att upplevelsen av behovet samhörighet var 

en positiv prediktor med yttre reglering och förklarade 28 procent av variansen. 

 

Tabell 6: Regressionsanalys av signifikanta prediktorer (grundläggande psykologiska 

behov) till identifierad reglering 

Kategori R R² adj. F df B p 

Självständighet - - - - - - 

Kompetens - - - - - - 
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Samhörighet ,277 ,065 6,644815 2 -,12* ,012 

 

Ur tabell 6 framkommer att samhörighet var en negativ prediktor till identifierad reglering och 

förklarade 12 procent av variansen. 

 

Tabell 7: Regressionsanalys av signifikanta prediktorer (grundläggande psykologiska 

behov) till introjicerad reglering 

Kategori R R² adj. F df B p 

Självständighet - - - - - - 

Kompetens - - - - - - 

Samhörighet - - - - - - 

 

Ur tabell 7 framkommer att inget av de tre grundläggande psykologiska behoven var en prediktor 

till introjicerad reglering. 

 

Tabell 8: Regressionsanalys av signifikanta prediktorer (grundläggande psykologiska 

behov) till intern reglering 

Kategori R R² adj. F df B p 

Självständighet - - - - - - 

Kompetens - - - - - - 

Samhörighet - - - - - - 

 

Ur tabell 8 framkommer att inget av de tre grundläggande psykologiska behoven var en prediktor 

till intern reglering. 

 

Tabell 9: Signifikanta prediktorer (grundläggande psykologiska behov) för amotivation 

Kategori R R² adj. F df B p 

Självständighet -,231 ,053 4,495 2 ,22* ,037 

Kompetens - - - - - - 

Samhörighet - -  - - - - 

 

Ur tabell 9 framkommer att självständighet var en positiv prediktor till inre reglering och svarade 

för 22 procent av variansen (se tabell 9). 
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Utifrån regressionsanalyserna (tabell 5-9) går det sammantaget att urskilja fyra prediktorer hos 

de tre grundläggande psykologiska behoven som förklarade variansen i motivationsprofilerna. 

Behovet självständighet var en positiv prediktor till både amotivation och yttre reglering. En 

ökning med ett steg längs skalan för dessa motivationsprofiler är således associerad med en 

ökning i behovet självständighet. Behovet samhörighet var en positiv prediktor till yttre reglering, 

vilket innebär att en ökning med ett steg längs skalan för denna motivationsprofil är associerad 

med en ökning i behovet samhörighet. Samhörighet var även en negativ prediktor för identifierad 

reglering, vilket innebär att en ökning med ett steg längs skalan för denna motivationsprofil är 

associerad med en minskning i behovet samhörighet. Av denna analys framkommer likt 

korrelationsanalysen att spridningen mellan respondenternas svar var stor och att det därför finns 

svårigheter i att vidare analysera innebörden av denna frågeställning.  

Forskningsfråga 4 

1. Hur skiljer sig upplevelsen av de tre grundläggande psykologiska behoven med de fem 

motivationsprofilerna mellan de gymnasieelever som är aktiva i en idrottsförening utanför skolan och de 

som inte är det? 

 

Tabell 10 visar på resultatet av det oberoende t-test som genomfördes mellan de tre 

grundläggande psykologiska behoven och de olika motivationsprofilerna från 

motivationskontinuumet beroende på om eleven i fråga är aktiv i en idrottsföring utanför skolan 

eller inte. För att kontrolla spridningen om grupperna anges de variabler där spridningen är 

signifikant med en stjärna*. För samtliga index ingår 82 respondenter.  

 

Tabell 10: Oberoende t-test av de tre grundläggande psykologiska behoven samt de fem 

motivationsprofilerna 

 Aktiv Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Yttre reglering NEJ 45 3,2889 3,88249 

JA 37 4,3784 4,49908 

Introjicerad reglering NEJ 45 3,5556 3,01930 

JA 37 4,7838 3,36762 

Identideriad reglering NEJ 45 8,6444 4,70085 

JA 37 7,9459 5,29647 

Inre reglering NEJ 45 8,9778 4,99313 

JA 37 8,3514 5,44271 
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Ur tabell 10 framkommer att medelvärdet för samtliga index är högre för de som är 

föreningsaktiva än hos de elever som inte är föreningsaktiva. För de olika motivationsprofilerna 

som ingår i motivationskontinuumet var spridningen så pass stor att det inte går att dra 

signifikativa samband, däremot går det att se övergripande tendenser. Dessa tendenser visar på att 

medelvärdena för dessa respektive grupper är relativt liknande och att medelvärdena blir högre 

desto mindre nivå av yttre reglering för båda elevgrupperna.  

Gällande de tre grundläggande psykologiska behoven går det att utläsa signifikativa samband 

som innebär att de föreningsaktiva i högre grad upplever en tillfredställelse än de elever som inte 

är föreringsaktiva. Den största skillnaden återfinns i upplevd kompetens, därefter upplevd 

självständighet och den minsta skillnaden återfinns i upplevelsen av behovet samhörighet. 

 

 

 

Amotivation NEJ 45 3,4222 3,93983 

JA 37 4,4324 4,96958 

Självständighet NEJ 45 18,5778* 5,94478 

JA 37 23,0270* 6,34423 

Samhörighet NEJ 45 25,2667* 6,07678 

JA 37 28,7568* 5,28838 

Kompetens NEJ 45 24,5111* 4,73681 

JA 37 30,8108* 4,88102 
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Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet av studien av mer ingående i relation till teoribygge och tidigare 

studier. Utöver detta diskuteras även studiens syfte utifrån reliabilitet och validitet. Även de 

metodlogiska valen samt vilken vidare forskning som skulle kunna vara intressant utifrån 

resultatet av denna studie lyfts upp och diskuteras.  

Diskussion utifrån resultatet av studiens forskningsfrågor  

För att föra en diskussion om resultatet av denna studie är det intressant att först titta på de 

medelvärden som tagits fram för samtliga variabler som ingår. Utifrån dessa skulle det kunna gå 

att påstå att eleverna upplever att de får vara med och påverka undervisningens innehåll, 

utvecklas och samarbeta samtidigt som de inte i någon stor utsträckning upplever sig reglerade 

från yttre faktorer vilket är positivt i motivationssynpunkt. Här finns det även en koppling mellan 

de tre grundläggande psykologiska behoven och de fem motivationsprofilerna som även stämmer 

överrens med SDT och tidigare studier inom området, där en hög nivå av tillfredställelse av de tre 

grundläggande psykologiska hör samman med en låg nivå av upplevd reglering av yttre faktorer 

hos individen (Ntoumanis, 2001; Standage m.fl., 2005; Murcia m.fl. 2009). Denna koppling till 

SDT och tidigare studier blir dock svagare i ljuset av resultatet från studiens forskningsfrågor. 

Övergripande är de samband som framträder i denna studie svagare och otydligare än i tidigare 

studier. Med anledning av detta är det svårt att avläsa någon entydig bild om resultatet av denna 

studie korrelerar med SDT. Bland annat framträder resultat som visar på positiva sambandet 

mellan amotivation och de tre grundläggande psykologiska behoven. Att även de elever som 

känner att de elever som upplever de tre grundläggande behoven som tillfredställda inte känner 

sig motiverade inför undervisningen är en stor utmaning för ämnets legitimitet. Med bakgrund av 

att amotivationen för hela gruppen är låg så finns det svårigheter att dra för stora slutsatser om 

att resultatet av denna studie stämmer överrens eller motbevisar SDT.  

Denna studie behandlade även en jämförelse i upplevelen av de tre grundläggande 

psykologiska behoven och de fem motivationsprofilerna mellan de som är föreningsaktiva och de 

som inte är aktiva i en idrottsförening. Av dessa resultat framträder en bild av att de som är 

föreningsaktiva också är de som känner att de i högre utsträckning kan utvecklas och utmanas i 

undervisningen. De som är aktiva i en idrottsförening utanför skolan visar också på en högre nivå 

av upplevd självbestämmande, det vill säga att de kan vara med och påverka i att de kan påverka 

sin egen idrottsundervisning på ett tydligare sätt än vad de som inte är föreningsaktiva känner. 
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Gällande upplevd samhörighet är sambandet detsamma, de som är aktiva i en idrottsförening 

upplever i större utsträckning att de trivs i den sociala miljön som idrotten äger rum i.  

 Detta kan kopplas dels till de utvärderingar och tidigare forskning som angränsar till denna 

studies forskningsfrågor och urval (Ericsson, 2003).  Det finns givetvis en fördel i att en stor 

grupp elever upplever det som styrdokumenten anger i form undervisningsklimat som främjar 

elevernas upplevelse av självständiga beslut, samverkan med andra och att alla ska utvecklas och 

utmanas oavsett förkunskaper (Skolverket, 2011, s. 9). Dock finns de finns det en viss 

problematik i att det så tydligt uppstått skillnader och skapats två grupper. Här finns det faktorer 

att undersöka inför framtida forskning för att se i vad det är för innehåll under lektionerna i 

Idrott och hälsa och hur lärarna arbetar i utformning och planering av lektioner för att främja att 

alla upplever att de kan utvecklas oavsett förkunskaper eller om eleverna valt att idrotta även 

utanför skolan.   

Sambanden i denna studie har varit otydligare än i den tidigare forskning som studerats men 

sammantaget går det att se tendenser till samband mellan de tre grundläggande psykologiska 

behoven och de fem motivationsprofilerna. Därför kan en diskussion föras om vikten av att 

skapa förutsättningar för att alla tre grundläggande psykologiska behoven tillfredställs i 

undervisiningen kopplat till upplevelsen av yttre reglering. Denna koppling är relevant eftersom 

en lägre nivå av yttre reglering leder till ett långsiktigt lärande är något som ämnesplanen för 

Idrott och hälsa föreskriver (Skolverket, 2011). Med anledning av detta är det viktigt att lärare i 

ämnet att arbetar med att skapa förutsättningar för att alla tre grundläggande psykologiska 

behoven tillfredställs. Här kan det handla om att skapa möjligheter för eleverna att själva få vara 

med och fatta självständiga beslut och ständigt ges möjlighet till reflektioner om sin egen 

utveckling för att skapa en känsla av komptens hos eleverna. Här finns även en viktig del av att se 

till att eleverna känner en samhörighet oavsett förkunskaper. Att varje enskild elev ska uppleva att 

de får vara med och påverka utformningen av undervisningen är även något som skrivs ut i 

gällande läroplan (Skolverket, 2011).  

Kring varför sambanden inte stämmer överrens med vad teoribygget SDT anger är något som 

skulle kunna undersökas mer. Nu är underlaget för denna studie relativt begränsat och därför blir 

svårt att hävda att detta motbevisar tidigare studier men det visar i alla fall på tendenser att det 

kan finnas andra faktorer som spelar roll i relationen mellan upplevd nivå av yttre reglering och 

tillfredställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven.  

Studiens reliabilitet och validitet 

Här finns det ett antal faktorer att diskutera gällande studiens resultat utifrån begreppen validitet 

och reliabilitet. Den första aspekten av detta i detta ligger i att titta på vad urvalet av respondenter 
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bidrog till gällande detta. Urvalet bestod av 82 stycken gymnasieelever indelat på fyra klasser, där 

anledningarna resonerats kring i tidigare avsnitt men det finns även andra aspekter att ta hänsyn 

till. För att kunna uttala sig och se generaliserbara mönster om gymnasielevers motivation inför 

Idrott och hälsa hade antalet respondenter behövt vara fler. Då hade exempelvis skillnader mellan 

elevernas bakgrund på olika program på skolan kunnat fångas upp. Exempelvis hade det här 

inkluderats studieförberedande och yrkesförbredande klasser från flera skolor gett en mer 

nyanserad bild av denna bakgrundvariabel. Med anledning av det begränsade urvalet är det svårt 

att uttala sig om några andra än den gruppen av 82 elever som utgjort respondenter för denna 

studie och studien kan inte ses som representativ. Att det är så få elever kan även ha bidragit till 

stor spridning som fanns mellan elevernas svar. 

En annan aspekt är utformningen av enkätfrågorna. För att minimera detta var jag på plats för 

att dela ut enkätundersökningarna och förklarade undersökningens syfte och lät eleverna först 

läsa igenom för att se om de hade några frågor om de begrepp som ingick i formuleringarna för 

respektive påstående. För flera påståenden, gällande PNSE – enkäten och BREQ2 – enkäten var 

det flera elever som ansåg att frågorna var otydliga och svåra att svara på. Eftersom 

underökningen anpassats till skolidrott från dess ursprungliga fokus som handlar om fysisk 

aktivitet kan det översättningen inneburit ett visst missförstånd. En aspekt av undersökningens 

reliabilitet handlar om att det kan vara så att vissa av eleverna fyllt i vad som de upplever 

förväntats av dem och därför ger deras svar kanske inte ett svar som representerar deras verkliga 

uppfattning. För att minimera och kontrollera variablerna reliabilitet utfördes test med 

Chronbachs alpha där det visades sig att alla index hade ett godkänt reliabilitetsvärde. 

Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara intresse att underöka en större grupp av elever, 

representerade från olika skolor och varierande gymnasieprogram. I och med att denna 

undersökning bland annat inte undersökte betygets betydelse inför motivationen skulle detta 

kunna vara en aspekt som skulle kunna vara en del av framtida forskning. Även andra 

bakgrundvariabler som elevernas motivation inför skolan i allmänhet skulle kunna vara en del av 

de bakgrundsvariabler som skulle kunna studeras. Eftersom SDT, som tidigare också nämnt 

ursprungligen är skapat för studera motivation inför frivillig fysisk aktivet kan det i framtida 

forskning vara så att det skulle kunna gå att vidare anpassa dessa instrument till kontexten av 

skolidrott i den svenska skolan.  
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Konklusion  

Skolidrottens legitimitet har gått från att behandla och fysisk fostra elever till att handla om att 

stimulera till hälsofrämjande aktivitet utanför skolans ramar. Av denna studie har jag kunnat se att 

upplevelserna av undervisningen i Idrott och hälsa skiljer sig avsevärt mellan olika elever. I en 

framtida yrkesroll som yrkeslärare har jag av denna studie därför fått insikten att det är ett stort 

och omfattande arbete som ligger framför mig i att skapa en motivation som kommer från en 

inre lust hos varje enskild elev. För att bemöta varierande förkunskaper krävs det olika 

infallsvinklar och ett tänk som nyskapar undervisningens innehåll. Exempelvis kan det handla om 

att tillsammans med eleverna skapa ny motions och träningsformer för att stärka deras upplevelse 

av att de får vara med och påverka, att de kan utmanas och utvecklas och att de trivs med 

varandra i arbetet mot en långsiktig hälsa. 

 

  

 

 

. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökning 

 

 

 

 

 

 

Motivation inför Idrott och hälsa 

Elevenkät 

 

Hej! 

Jag studerar till idrottslärare vid Uppsala universitet och skriver just nu på ett examensarbete som 

handlar om motivation inför undervisningen i Idrott och hälsa på gymnasiet. Svara på frågorna 

efter det alternativ du tycker passar bäst för dig. Kryssa bara i ett alternativ vid varje påstående 

om inget annat anges. Svaren kommer att hanteras anonymt och ingen kommer därför kunna få 

reda på vad just du svarat på dessa enkätfrågor.  

 

Enkäten består av två delar och tar cirka 10 minuter att besvara.    

Tack för din hjälp!   

 

Kontakt:  

Erik Larsson 

Uppsala Universitet 

erik.larsson.7331@edu.uu.se________________________________________                              

Erik Larsson 

 

 

 

 

 

mailto:erik.larsson.7331@edu.uu.se
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Allmän information 

Kryssa i om Du är flicka eller pojke  

Pojke Flicka 

 

Kryssa i vilket gymnasieprogram du går på 

 Yrkesförberedande  

 

 Studieförberedande 

 

1. Är Du fysiskt aktiv i en idrottsförening utanför skoltiden? 

 JA NEJ 

 

Del 1.  

1. Jag kan fullfölja utmanande övningar på idrottslektionerna             

 

 1                 2                 3                 4                  5                  6 

        Falskt                                                                                         Sant 

 

2. Jag känner att jag får idrotta på mitt eget sätt på idrottslektionerna 

               1                 2                 3                 4                  5                  6 

         Falskt                                                                                         Sant 

 

3. Jag kommer bra överens med mina klasskamrater på idrottslektionerna 

               1                 2                 3                 4                  5                  6 

         Falskt                                                                                         Sant 

 

 

4. Jag är säker på att jag kan utföra utmanande moment på idrottslektionerna            

 

 1                 2                 3                 4                  5                  6 

         Falskt                                                                                         Sant 

 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ntigymnasiet.se%2Fgoteborg-nti-mediegymnasiet%2Fsamhallsprogrammet%2F&ei=4wF9VIqvI8K_PLbKgLgF&usg=AFQjCNFggJqF8rTJg3oPfIXOwkmy6Uf_Aw&sig2=6_tfgia4GxwmR5IXenSrxg&bvm=bv.80642063,d.ZWU
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5. Jag känner att jag får göra egna val på idrottslektionerna 

               1                 2                 3                 4                  5                  6 

         Falskt                                                                                         Sant 

 

6. Jag känner gemenskap med andra på idrottslektionerna 

               1                 2                 3                 4                  5                  6 

         Falskt                                                                                         Sant 

 

7. Jag känner mig säker på att jag kan utföra utmanande moment på idrottslektionerna 

              1                 2                 3                 4                  5                  6 

         Falskt                                                                                         Sant 

 

8. Jag känner att det är jag själv som styr min aktivitet på idrottslektionerna 

 

1                 2                 3                 4                  5                  6                                                      

         Falskt                                                                                        Sant 

 

9. Jag känner kamratskap med mina klasskamrater på idrottslektionerna           

      

                1                 2                 3                 4                  5                  6 

          Falskt                                                                                         Sant 

 

10. Jag har förmågan att fullfölja utmanande moment på idrottslektionern             

        1                 2                 3                 4                  5                  6 

 

          Falskt                                                                                         Sant 

 

11. Jag får vara med och bestämma vilka moment jag ska göra på idrottslektionernaa  

               1                 2                 3                 4                  5                  6 

          Falskt                                                                                         Sant 

 

12. Jag har en nära relation till mina klasskamrater på idrottslektionerna       
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1                 2                 3                 4                  5                  6 

       Falskt                                                                                         Sant 

 

13. Jag har förmågan att utöva de flesta momenten på idrottslektionerna   

 

  1                 2                 3                 4                  5                  6 

       Falskt                                                                                         Sant 

14. Jag får välja vilka moment jag ska göra på idrottslektionerna            

  

1                 2                 3                 4                  5                  6 

        Falskt                                                                                         Sant 

 

15. Jag känner gemenskap med mina klasskamrater på idrottslektionerna 

        1               2                 3                 4                  5                  6 

 

 Falskt                                                                                         Sant 

 

16. Jag är nöjd med mitt sätt att fullfölja idrottslektionerna 

               1                 2                 3                 4                  5                  6 

        Falskt                                                                                         Sant 

      

17. Det är jag som bestämmer vilka moment som ska ingå i min idrottsundervisning 

 

1                 2                 3                 4                  5                  6 

            Falskt                                                                                         Sant 

 

18. Jag kommer bra överens med mina klasskamrater på idrottslektionerna 

 

1                 2                 3                 4                  5                  6 

            Falskt                                                                                         Sant 
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Del 2. Ringa in det svar du tycker passar bäst in på dig 
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 ________________________________________________________________________________  

 

Om du har några synpunkter på enkäten skriv gärna här 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 


