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Sammanfattning 

Introduktion 

Det lyfts regelbundet fram studier som framhåller hur ungdomar i dagens samhälle 

blivit allt mer stillasittande och fysiskt inaktiva. Behovet av kunskap om vad som 

motiverar eleverna till deltagande i idrott och hälsa undervisningen samt hur deras 

fysiska aktivitet på fritiden ser ut blir därmed viktigt. 

Syfte  

Studien syftar till att undersöka i vilken grad gymnasieelever i idrott och hälsa 

upplever att de tre grundläggande psykologiska behoven av kompetens, samhörighet 

och självstyre tillgodoses och om det föreligger några skillnader mellan könen. Men 

även om det finns något samband mellan gymnasielevernas psykologiska behov och 

deltagandet i undervisningen respektive fysisk aktivitet på fritiden.  

Metod  

Deltagarna kommer från två gymnasieskolor i Mellansverige. Det var totalt 104 

gymnasieelever där 55 av dem var killar och 49 av dem tjejer. Eleverna besvarade en 

enkät besående av frågor om typ av motivation, de psykologiska behoven samt 

deltagande och fysisk aktivitet. Frågeformuläret erhåller en stark validitet och 

reliabilitet då frågorna tidigare testats samt då de visade en hög Cronbach’alfa.  

Resultat  

Signifikanta och positiva korrelationer mellan de psykologiska behoven och 

deltagande samt fysisk aktivitet på fritiden konstaterades. Resultatet visade att elever 

som upplevde en högre grad av de psykologiska behoven tenderade av vara mer 

aktiva på fritiden samt delta i idrott och hälsa undervisningen i högre grad. Det 

förefall även förekomma en skillnad mellan könen och upplevelsen av de 

psykologiska behoven. 

Slutsats  

Studien indikerar att upplevelsen av de psykologiska behoven är något som förefaller 

vara fördelaktigt för att eleverna skall delta mer i idrottsundervisningen samt vara mer 

aktiva på fritiden. Idrottsundervisningen bör med andra ord i linje med 

självbestämmande teorin sträva efter att tillgodose de tre grundläggande psykologiska 

behoven av kompetens, självstyre och samhörighet, vilket kan främja ett mer 

hälsosamt och fysiskt aktivt beteende.		

Nyckelord: Idrott och hälsa, deltagande, fysisk aktivitet, motivation.		
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1. Inledning 
 

Det lyfts regelbundet fram studier som framhåller hur ungdomar i dagens samhälle 

blivit allt mer stillasittande och fysiskt inaktiva – det vill säga när 

energiförbrukningen är nära den som förekommer i vila och en avsaknad av 

kroppsrörelse förekommer. Behovet av kunskap om vad som motiverar eleverna till 

deltagande och att röra sig blir därför viktigt där en indikation på ungdomarnas mer 

inaktiva vardag kan kopplas till deltagandet i idrott och hälsa, vilket är något som blir 

allt sämre med stigande ålder (Meckbach & Lundvall 2007; Fyss 2015). I 

skolinspektionens rapport Mycket idrott och lite hälsa (2010) framhåller man att det 

är 30 – 50 procent av eleverna som var tionde lektion är frånvarande eller är 

närvarande vid lektionerna men inte deltagande i aktiviteterna. Enligt Ågren (2003) 

får skolan och ämnet idrott och hälsa en viktig uppgift i att försöka få alla elever 

delaktiga i undervisningen.  

 

I Lgy 11 står det bland annat att ämnet idrott och hälsa ska: 

 
syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och 

värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika 

rörelseaktiviteter (Skolverket 2011 s.83). 
 

Det blir svårt för de elever som inte är närvarande eller närvarande men inte deltar i 

idrott och hälsa undervisningen att utveckla dessa kunskaper och därför blir det 

viktigt att man hela tiden försöker öka deras motivation till att delta i undervisningen. 

Flertalet elever tenderar att ha en inre motivation till att delta i undervisningen i idrott 

och hälsa men det är även många elever som är yttre motiverade eller saknar vilja och 

intresse till att delta överhuvudtaget, amotiverade (Annerstedt 2007; Ntoumanis 

2004). Enligt Ekberg och Eberth (2000) utgör en viktig faktor till inställningen av 

idrottsämnet och fysisk aktivitet att ungdomarna tillgodoser en ”sann inre 

motivation”. Eleverna som innehar en högre grad av denna motivation deltar på 

idrottslektionerna av glädje och det intresse som undervisningen bidrar med och inte 

på grund av yttre press eller belöning i form av betyg. För att eleverna ska drivas mot 

en ”inre motivation” krävs det att de får uppleva en känsla av självstyre och 
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kompetens där de deltar i ett positivt lärandeklimat som inte jämför dem med 

varandra utan där de kan utvecklas, känner trygghet och blir uppmärksammade. 

 

I förhållande till detta så ämnar denna studie huvudsakligen att undersöka elevernas 

upplevelse av de psykologiska behoven, varav självbestämmande teorin skall 

användas. De psykologiska behoven anses vara nödvändiga för att tillfredsställa 

eleverna så de i en högre grad ska kunna nå en inre motivation. SDT 

(självbestämmande teorin) handlar i relation till idrott och hälsa om vilken grad som 

eleverna upplever självbestämmande till att delta i undervisningen i idrott och hälsa. 

Den självbestämmande graden som eleverna upplever utgörs sedermera av de motiv 

som eleven har för att delta i idrottsundervisningen där det kan vara på grund av 

tillfredsställelsen som aktiviteten i sig utgör, inre motivation, eller från yttre faktorer 

som finns i omgivningen, yttre motivation eller brist på motivation, amotivation. För 

att eleven sedan ska nå graden av inre motivation är de tre psykologiska behoven 

något som måste tillgodoses, där eleven bland annat måste få möjlighet att uppleva 

kompetens där de kan utvecklas utifrån sina egna behov, självstyre där de får vara 

med och bestämma över beslut, samt samhörighet där en social trygghet med 

klasskamrater och lärare förekommer (Hagger & Chatziarantis 2007). Det tenderar att 

förekomma skillnader mellan tjejernas och killarnas upplevelse av självstyre och 

kompetens i idrott och hälsa undervisningen då tjejerna i mindre grad upplever att de 

är duktiga i ämnet samt att de inte får lika mycket valmöjligheter som killarna 

(Lundvall 2004; Ntoumanis 2004). Det argumenteras även för hur positiva 

erfarenheter av idrott och hälsa där de psykologiska behoven tillgodoses kan leda till 

ett längre fysisk aktivt liv (Koka & Hein 2003; Ntoumanis 2001). 

 

I den tidigare forskningen har studierna som presenterats framhållit att deltagandet till 

idrottsämnet tenderar att vara relativt högt dock så är det många elever som inte deltar 

i undervisningen, vilket är den grupp som blir väsentlig att försöka fånga upp. Det är 

därför viktigt att studera i vilken grad de upplever de psykologiska behoven i 

samband med deltagandet i idrott och hälsa. Vidare tenderar tidigare studier kring 

självbestämmande teorin framhålla de tre grundläggande psykologiska behoven och 

hur dessa påverkar graden av motivation hos eleverna. I den tidigare forskningen som 

undersökts har inga studier från Sverige påträffats som studerar hur gymnasielevernas 

psykologiska behov tillgodoses i ämnet idrott och hälsa och det förefaller även vara 
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en brist på nyare forskning kring detta område, vilket är anledningen till 

genomförandet av denna studie. 

1.2 Syftet 
 

Studien syftar till att undersöka i vilken grad gymnasieelever i idrott och hälsa 

upplever att de tre grundläggande psykologiska behoven av kompetens, samhörighet 

och självstyre tillgodoses och om det föreligger några skillnader mellan könen. Men 

även om det finns något samband mellan gymnasielevernas psykologiska behov och 

deltagandet i undervisningen respektive fysisk aktivitet på fritiden.  

1.3 Frågeställningar 
 

1. I vilken grad anser eleverna att de upplever kompetens, självstyre och samhörighet 

i idrottsundervisningen? Finns det några skillnader eller liknelser mellan könen? 

 

2. Finns det ett samband mellan elevernas upplevda kompetens, självstyre och 

samhörighet och huvudsakligt motivationsdriv? 

 

3. Finns det ett samband mellan elevernas upplevda kompetens, självstyre och 

samhörighet och deltagandet i idrott och hälsa respektive fysisk aktivitet på fritiden?  

2. Begreppsförklaringar 
	
I denna studie så är det tre begrepp som används, de förklaras och tydliggörs nedan. 

Ett av dessa begrepp är genus i skolan, och anledningen till att begreppet genus valdes 

istället för kön är då genuskonstruktionerna som kan förekomma i skolan kan bidra 

med att få en förståelse för vilka skillnader som möjligtvis kan uppträda mellan könen 

och vad de beror på, där olika uppfattningar kan understrykas beroende på kön. Sedan 

används begreppet fysisk aktivitet för att få en förståelse för vad som menas med 

fysisk aktivitet, inaktivitet och stillasittande men även hur rekommendationerna för 

ungdomarna gällande fysisk aktivitet ser ut. Begreppet motivation valdes sedan av 

anledningen till att få en förståelse för dess betydelse för elevernas intention till 

deltagandet i olika aktiviteter. 
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2.1 Genus i skolan 
 

Begreppet genus kan förklaras på ett koncist och enkelt sätt som en konstruerad 

uppsättning av föreställningar och förväntningar som beskriver hur man bör bete sig 

och vara beroende på kön. Det är uppfattningar om vad som anses vara särskilt 

manligt och kvinnligt som begreppet betonar och enligt historikern Yvonne Hirdman 

(2008) så betraktas mannen som normen vilket innebär att det som uppfattas och 

bedöms som manliga sysslor ofta värderas högre än det som upplevs som kvinnliga. 

Det som man anser är viktigt att göra och tala om tenderar ofta vara något som det 

som betraktas som normen i större grad får bestämma och besluta över. Att se till 

respektive kön och deras förutsättningar och behov blir viktigt och i relation till det 

som nyligen beskrivits blir det även viktigt att man inom skolan försöker motverka 

generaliseringar utifrån kön. I skolverkets rapport (1994) Flickors och pojkars olika 

förutsättningar och villkor framhåller man att en viktig aspekt i skolan är att betona 

jämställdhetsperspektivet. Det redogörs i rapporten hur det inom grundskolan ofta 

förekommer en genusaspekt där innehållet tenderar att anpassas mer mot de intressen 

som finns hos killarna snarare än tjejerna.	Följden av detta blir att killarna får ett 

större inflytande och att inkluderande och demokrati undanskjuts i allt större grad. 

Detta är något som blir väsentligt i denna studie där skillnaderna mellan könen 

kopplat till självbestämmande teorin skall undersökas.  

2.2 Fysisk aktivitet 
	
Hälsan hos människor är något som påverkas av såväl fysisk aktivitet som inaktivitet. 

I Fyss (2015) definieras fysisk aktivitet på följande sätt. ”all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver viloförbrukningen” (Fyss 2015, s. 1). Fysisk aktivitet 

beskrivs som något som kan utföras på varierande sätt, det kan utföras på arbetet, på 

fritiden eller i skolan. Fysisk inaktivitet definieras istället utifrån en avsaknad av 

kroppsrörelse där energiförbrukning ligger nära den som förekommer i vila. I Sverige 

tenderar man även att använda sig av begreppet stillasittande vilket associeras med 

individer vars dag består av en blandning av fysisk aktivitet inom olika grader och 

inaktivitet. Med detta menar man en blandning av aktiviteter med låg ansträngning till 

de med hög ansträngning samt inaktivitet i form av stående och sittande.  
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Den fysiska aktiviteten bidrar med positiva effekter på hälsan och tenderar att öka 

välbefinnandet hos många individer. De rekommendationer som råder för att barn och 

ungdomar ska uppnå hälsovinster är att de är fysisk aktiva minst 60 minuter om dagen 

där man vid minst tre tillfällen i veckan bör utföra fysisk aktivitet som ger en ökning 

av andning och puls (Fyss 2015). 

2.3 Motivation 
 

Weinberg och Gould (2011) beskriver kortfattat motivation som ett beteende som 

styrs av riktning och intensitet. ”Motivation is the direction and intensity of effort” 

(Weinberg & Gould 2011, s. 52). De diskuterar sedermera komponenterna av 

motivation vilket är direction of effort och intensity of effort och vad som inkluderas 

inom dessa. Med riktning menar de att eleverna själva väljer de aktiviteter som de vill 

delta i, medan intensitet istället är graden av ansträngning och engagemang som utförs 

i aktiviteten. Eleverna deltar med andra ord utifrån olika villkor där vissa deltar med 

skäl av att det är roligt och glädje medan andra gör det av tvång där eleverna inom det 

förstnämnda tenderar att prestera och anstränga sig mera.   

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
 

I denna del kommer jag nämna några motivationsteorier och sedan redogöra för 

anledningen till att jag valde självbestämmande teorin (Self – determination Theory), 

vilket är den teori som kommer vara central för denna studie, den redogör för vilka 

motiv som eleverna har för att delta i idrott och hälsa undervisningen. Detta kommer 

med andra ord vara den här studiens teoretiska utgångspunkt och sedan diskuteras i 

resultatdiskussionen.  

 

Det finns flera teorier som beskriver hur motivation kan skapas hos individer, varav 

en teori inom motivation är Need achievement theory (Hassmén, Hassmén & Plate 

2003) vilket syftar till att motivationen hos individen handlar om att antingen försöka 

undvika misslyckanden eller att man vill uppnå framgång. Tidigare forskning som har 

använt denna teori visar att individer som vill uppnå framgång i större omfång valt 

utmanande uppgifter vilket visat på prestationsförbättringar i jämförelse med 

individer som är rädda för att misslyckas. Teorin har dock kritiserats då de individer 
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som motiveras av att undvika att misslyckas även väljer svåra uppgifter där en 

prestationsförbättring förekommer.  

 

En annan motivationsteori är Test anxiety approach (Hassmén m.fl. 2003) där det 

centrala ligger i att titta på situationer som utgörs av prov och tester samt de 

prestationer som individer utför framför andra där skolan utgör en grundläggande 

plats med dess värderande situationer. Teorin framhåller att det är en ängslan som 

skapas av prestations – och värderingssituationen där en upplevelse som är negativ är 

något som kan påverka individens motivation negativt (Hassmén m.fl. 2003). 

Självbestämmande teorin är dock den vanligaste teorin och bidrar med att få en 

förståelse för elevernas motivation till att vilja delta i idrott och hälsa undervisningen. 

Denna teori ger en inblick i vad som intresserar eleverna till fysisk aktivitet i skolan 

där en avgörande faktor till motivationen är i vilken grad som eleverna upplever 

självbestämmande, där individer med inre motivation upplever mest 

självbestämmande medan yttre – och amotivation inger mindre självbestämmande. 

2.4.1 Självbestämmande teorin  

2.4.2 Psykologiska behoven 
 

I denna motivationsteori är det grundläggande antagandet att människan strävar efter 

att tillgodose psykologiska behov av självstyre, kompetens och samhörighet och drivs 

av att uppfylla inre, yttre och amotivation, där tillfredsställelsen av de psykologiska 

behoven kan leda till en högre inre motivation och ett positivt välbefinnande (Hagger 

& Chatzisarantis 2007).  

 

Behovet av självstyre framhåller vikten av att eleven får uppleva en känsla av kontroll 

där ingen yttre påverkan influerar utan man har möjlighet till inflytande och att ta 

egna beslut. Enligt den självbestämmande teorin så är det självstyrande behovet ett av 

de viktigaste där lärarens stöd till elevernas självstyre kan göra att eleverna känner en 

högre grad av inre motivation i sitt lärande. En fundamental del i elevernas lärande är 

även känslan av kompetens där de får möjlighet att utmanas med uppgifter som är 

relevanta i förhållande till deras egen kapacitet, vilket även det påverkar om 

motivationen blir av en mer inre karaktär. Inom självbestämmande teorin är även 

samhörighet något som kan påverka motivationen och vara en bidragande faktor till 
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om den blir av en mer inre eller yttre karaktär. Samhörighet är ett viktigt behov där 

eleverna upplever att de är en del av gruppen och känner en kontakt och 

meningsfullhet i sällskapet. Det blir viktigt att eleven känner sig uppskattad och hörd 

av läraren där de får vara delaktiga i de besluten som tas och blir bekräftade vid 

utförandet av aktiviteter (Kusurkar, Croiset & Cate 2011; Ryan & Deci 2000b).  

 

 
 
Figur 1. Visar hur amotivation längst till vänster utgör den mindre självbestämmande motivationen, 

sedan yttre motivation med yttre kontroll-, introjicerad -, identifierad – och integrerad kontroll samt 

inre motivation vilket inger det högsta självbestämmandet (Hagger & Chatzisarantis 2007). 

2.4.3 Inre och yttre motivation samt amotivation 
 

Självbestämmande teorin består av tre grundläggande komponenter av motivation, 

vilket är inre, - yttre och amotivation (se figur 1). Individers anledning till att de håller 

på med en aktivitet och fortsätter med det beror på upplevelsen av självbestämmande 

(Hassmén m.fl. 2003). Viktigt att ta hänsyn till är att inre eller yttre motivation inte är 

något bestående personlighetsdrag hos en individ utan något som kan förändras eller 

man har olika mycket av. Den inre motivationen kan skiftas till yttre motivation och 

tvärtom för en särskild uppgift (Kusurkar m.fl. 2011). 
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Vid de fall när det är en form av amotivation som representeras så härstammar en 

känsla av brist på inre och yttre motivation där en ovilja till att delta i lektionen 

förekommer. Eleven upplever ingen mening med lektionen utan det råder en känsla av 

ointresse, men när deltagandet och utförandet däremot syftar till fördelarna som det 

inger så talar man om en yttre motivation. När en yttre motivation är framträdande 

upplever individer mindre kontroll där man ofta är spänd och kan känna sig pressad 

varav det ofta är materiella eller sociala belöningar som eftersträvas. Den inre 

motivationen inriktar sig istället på att delta i något för att det är tillfredsställande och 

roligt, där individer med inre motivation känner en större avslappning genom njutning 

och glädje varav det är lättare för hen att fokusera på uppgiften och lärandet. Inom 

denna motivationstyp eftersträvas den känslomässiga belöningen i form av glädje 

(Hassmén m.fl. 2003; Vallerand 2004). 

2.4.4 Yttre motivationstyper 
 

Vidare delar Deci och Ryan i handbook of self – determination research (2002) upp 

den yttre motivationen (se figur 1). Den yttre motivationen går att dela in i två 

huvudtyper vilket är den mindre självbestämmande och den mer självbestämmande 

typen. Ntoumanis (2001) och Isberg (2009) beskriver dessa på ett bra sätt i sina 

studier, där de framhåller att den yttre motivationen som inte är självbestämmande är 

yttre kontroll och introjicerad kontroll. Yttre kontrollen är den vanligaste inom yttre 

motivation där det är de yttre medlen som reglerar individers motivation genom 

bestraffning eller belöning ”I take part in PE because I´ll get into trouble if i don´t” 

(Ntoumanis 2001, s. 226). Introjicerad kontroll innebär att individens handlingar 

börjar internaliseras där handlingen med andra ord inte är självvald utan det 

förekommer en viss press över vad som anses vara rätt att göra ”I take part in PE 

because I would feel bad about myself if I didn´t” (Ntoumanis 2001, s. 226).  

 

Vidare så är identifierad kontroll ett beteende som uppfattas mer självbestämmande 

där eleven deltar även om inte aktiviteten i sig är uppskattad. Aktiviteterna utförs i 

enighet med individens värden och personlighet där man inte värderar effekterna av 

undervisningen genom direkt belöningen utan på ett långsiktigt vis där bättre fysisk 

hälsa eller färdigheter blir centralt t.ex. ”I take part in PE because I want to improve 
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my sport skills” (Ntoumanis 2001, s. 226). Den sista typen av yttre motivation är 

integrerad kontroll vilket ligger nära ett stort självbestämmande då den liknar inre 

motivation dock så har den fortfarande resultat som fokus i aktiviteten där egna mål 

och behov utgör deltagandet. Utifrån detta så blir den av yttre karaktär varav 

aktiviteten inte utförs för själva glädjen. Dessa olika former av motivation kan 

sedermera delas in där inre motivation, integrerad kontroll och identifierad kontroll 

betraktas som självbestämmande medan yttre motivation och introjicerad kontroll är 

mindre självbestämmande motivationstyper (Ntoumanis 2001; Isberg 2009). Genom 

att använda sig av denna konstruktion av teorier kan man analysera vad det är som 

motiverar eleverna till deltagandet i idrott och hälsa undervisningen.  

2.4.5 Sammanfattning av självbestämmande teorin 

 
Den självbestämmande teorin bidrar med att förklara på vilket sätt individer motiveras 

av att delta i olika situationer, varav den självbestämmande teorin framhåller hur 

motivationen regleras beroende på hur väl individen tillgodoser de tre grundläggande 

psykologiska behoven vilket är samhörighet, kompetens och självstyre. Beroende på 

vilken grad av självbestämmande som sedan förekommer inom teorin så skiljer man 

på de olika motivationstyperna amotivation, yttre motivation och inre motivation. I 

relation till det som nämndes i inledningen av denna studie är den inre motivationen 

något som bör eftersträvas att nå hos eleverna då det kan främja ett långsiktigt och 

fysiskt aktivt liv. 

3. Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet redovisas den tidigare forskningen där jag kommer redogöra för hur 

elevernas deltagande i idrott och hälsa ser ut samt belysa de psykologiska behoven 

och hur de spelar in på motivationen. Meningen är även att framhålla hur 

lektionsklimatet kan vara en påverkande faktor till hur motivationen upplevs. Den 

tidigare forskningen har sedan delats in i olika teman vilka är följande: Elevernas 

deltagande i ämnet idrott och hälsa, lektionsklimatets påverkan på motivationen, 

betydelsen av samhörighet, betydelsen av självstyre och betydelsen av kompetens. 
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3.1 Elevernas deltagande i ämnet idrott och hälsa 
 

Idrott och hälsa är ett populärt ämne i skolan vilket inte bara eleverna anser utan även 

lärare och föräldrar där det medför kunskaper som är viktigt för ett hälsosamt liv, 

vilket är något som kan tydas i det relativt höga deltagandet (Skolverket 2005; 

Redelius 2004). I studien Jämställda villkor i idrott och hälsa – med fokus på flickors 

och pojkars måluppfyllelse (2010) har 233 idrottslärare besvarat ett frågeformulär 

som beskriver elevernas närvaro i ämnet idrott och hälsa. Studien indikerar att 

elevernas närvaro enligt ca 50 procent av lärarna ansågs ligga över 90 procent medan 

ungefär 40 procent av dem ansåg att närvaron låg omkring 80 – 90 procent. Det 

förefall även vara 10 procent av lärarna som upplevde att närvaron var mindre än 80 

procent hos eleverna.  

 

Skolinspektionens rapport Mycket idrott och lite hälsa (2010) visade sedermera att det 

var 30 till 50 procent som under var tionde lektion inte var där eller som var 

närvarande men inte deltog på aktiviteterna som bedrevs under lektionerna. Resultatet 

visade även att skillnaderna som förekom i deltagandet mellan killarna och tjejerna 

var marginella, vilket skiljer sig från resultatet i nationella utvärderingen av 

grundskolan (2005) som visade att deltagandet på idrottslektionerna hos 

gymnasieeleverna i årkurs 2 varierade beroende på kön. Det var nämligen 7 procent 

av killarna som svarade att de sällan var med eller att de är med men inte rör sig så 

mycket motsvarande tjejerna där det var 18 procent som angivit detta.  

 

Vidare framhåller El – Sherif (2014) i Student Voice: Student choice and 

participation in physical education hur den fysiska aktiviteten som bedrivs på 

skolidrotten är den enda som utförs för många elever och därmed får idrott och hälsa 

en viktig uppgift att introducera och motivera eleverna till fysisk aktivitet så att de 

sedan kan bedriva den utanför skolan. Alla elever upplever emellertid inte idrotten på 

samma sätt utan det är flertalet elever som inte deltar i undervisningen och för dessa 

är risken större att ett långsiktigt fysiskt aktivt liv inte utvecklas, därmed argumenterar 

El - Sherif över hur eleverna ska kunna känna en större vilja till att delta i 

idrottsundervisningen. I artikeln betonar hon hur eleverna måste få möjlighet till att 

känna ett större inflytande vilket gör att idrott och hälsa lektionerna kommer kännas 

mer meningsfulla. Eleverna upplever då att de har en röst som gör sig hörd där de får 
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vara med och påverka varav en elev accentuerade att om eleverna fick möjlighet att 

vara med och bestämma i undervisningen så skulle deltagandet ligga mellan 90 – 95 

procent.   

 

Sammanfattningsvis kan man understryka att det råder ett relativt högt deltagande 

dock så förefaller det finnas många elever som inte deltar i idrottsundervisningen, 

vilket innebär att det blir viktigt att försöka nå och motivera dessa elever. Det går att 

tyda en liten skillnad mellan könen och deltagandet i idrott och hälsa där tjejerna 

anses delta lite mindre vilket kan vara något som lektionsklimatet påverkar. 

3.2 Lektionsklimatets påverkan på motivationen  
 

I idrottsundervisningen utgör därmed lärandeklimatet en viktig aspekt vilket kan vara 

något som får olika effekt på elevers möjligheter och uppfattning om dem själva. Det 

förekommer två olika typer av motivationsklimat vilket är ett inlärningsklimat och 

resultatbaserat klimat. Hassmén m.fl. (2003) beskriver hur klimatet kan få stor 

betydelse på hur individen motiveras till att delta eller inte, där de bland annat 

framhåller det resultatorienterade klimatet där det centrala är att vinna och bevisa sin 

förmåga i jämförelse med andra. Det tenderar inom detta motivationsklimat finnas en 

risk att eleven istället för att motiveras känner en press och oro över att misslyckas där 

detta lärandeklimat främst associeras med yttre faktorer som belöning. De betonar 

därmed hur ett inlärningsorienterat motivationsklimat som istället inriktar sig på 

fokusering av uppgiften och det egna utförandet kan medföra en större meningsfullhet 

och tillfredsställelse i deltagandet, vilket kan bidra till en inre motivation och känsla 

av kompetens. Emellertid så kan motivationsklimatet vara något som uppfattas olika 

från individernas sida. 

 

I en fenomenografisk studie av Lake (2001) betonas det att tolkningen av 

lärandeklimatet tenderar att skifta mellan individerna där tävlingsmiljön för vissa är 

något som innebär att man upplever en avslappning medan det för andra istället 

innebär mindre kontroll och press. I studien beskrivs det hur idrottsämnet attraheras 

av ungdomar mellan 16 – 18 år som upplever utmaningar, lagbollssporter och 

tävlingar som något som inger en möjlighet till utveckling. I relation till detta så 

tenderar studien även att redogöra för hur de som ogillar idrott, tävling och lagarbete 
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skjuts bort från ämnet, då detta istället ger dem en känsla av minskande kompetens, 

tvingande deltagande och en feedback från lärarna som är negativ. Känslan som råder 

hos dessa elever är ofta en obekvämhet och olust inför fysisk aktivitet medan de 

positiva eleverna istället tenderar att uppleva en känsla av fysisk välmående, intresse 

och avslappning i de fysiska aktiviteterna. Trots att eleverna tenderar att uppskatta 

aktiviteter som skiljer sig från tävlingsidrotten och dess resultatinriktning så utgörs 

idrott och hälsa undervisningen av samhällets konstruktion av idrott. Redelius (2004) 

framhåller i sin studie att lärarna inte längre ser föreningsidrotten och prestationen 

som lika framträdande i idrottsämnet utan att ämnet istället ska syfta till något annat, 

dock så tenderar flertalet elever fortfarande uppleva att prestationen är något som är 

starkt förknippat med ämnet.  

 

Solmon (2006) menar att vissa lärare gör misstaget att de tror att eleverna ser en 

anledning till att delta automatiskt, men det är ofta viktigt att belysa ett syfte och mål 

med lektionen för att de ska veta vad de ska lära sig av lektionen, vilket kan öka 

motivationen. Solmon argumenterar för hur ett inlärningorienterat klimat där eleverna 

får möjlighet att utveckla sina färdigheter gör att fler kan motiveras. Tävling och 

resultatorienterad undervisningen där vinna blir centralt kan vara motiverande för de 

som redan har goda färdigheter i en aktivitet vilket kan vara viktigt att använda sig av 

ibland men borde göras varsamt. Enligt Solmon kan den inre motivationen och 

lärandet öka om eleverna upplever ett lärandeklimat som är tryggt och utmanande där 

de får utföra aktiviteter efter sina behov, vilket innebär att de kan utvecklas och bli 

kompetenta i en aktivitet. Att läraren sedan intresserar sig för eleven och 

kommunicerar med hen blir viktigt för den ska motiveras till att lära sig.  

 

Sammanfattningsvis visar denna del att olika lektionsklimat kan påverka eleverna på 

varierande sätt. Det förefaller att föreningsidrotten influerar på lektionsklimatet i 

idrott och hälsa där vinna eller förlora blir centralt, vilket accentuerar en mer 

resultatorienterad undervisning. Det centrala för att öka motivationen hos eleverna är 

istället att ett inlärningsklimat förekommer som tillgodoser elevernas enskilda behov 

där de känner sig trygga och får möjlighet till att klara av uppgifter. 
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3.3 Psykologiska behoven 

3.3.1 Betydelsen av Samhörighet 
 

För att eleverna ska känna en trygghet i idrott och hälsa undervisningen är det viktigt 

att skapa ett lärandeklimat där en upplevelse av samhörighet råder. Upplevelsen av 

samhörighet tenderar att ha en viktig betydelse för ungdomarna då det ofta är genom 

deltagandet i idrottsaktiviteter som de formar vänskaper. Vidare understryks det hur 

den sociala tillhörigheten är viktig för deltagandet hos eleverna då de vill känna sig 

accepterade av varandra, varav idrott och hälsa undervisningen innebär att elever kan 

integrera med andra och ger möjlighet till att arbeta tillsammans (Ntoumanis 2001; 

2004). I nationella utvärdering av grundskolan (2005) illustrerar resultatet att killarna 

i årskurs två på gymnasiet i större utsträckning än tjejerna känner sig trygga i idrott 

och hälsa undervisningen. 

 

Vidare ger Ntoumanis och Standage (2009) i en vetenskaplig artikel en inblick över 

studier kring idrott och hälsa som använt sig av självbestämmande teorin. De 

framhåller i denna artikel hur elever som tenderar att uppleva en hög grad av 

samhörighet, självstyre och kompetens i idrott och hälsa undervisningen visar större 

tendens till att delta i idrottsämnet samt hur en högre grad av de psykologiska 

behoven reglerar en motivation som är av en mer inre karaktär, vilket är i linje med 

självbestämmande teorin. 

 

Temat Betydelsen av samhörighet illustrerar kortfattat att samhörighet tenderar att 

vara ett viktigt behov för att eleven ska uppnå en inre motivation samt att en högre 

upplevd samhörighet korrelerar med ett högre deltagande i idrottsundervisningen. Det 

visar sig även att de psykologiska behoven av kompetens och självstyre är av 

betydelse för eleverna i idrott och hälsa undervisningen.  

3.3.2 Betydelsen av självstyre 
 

Alderman, Beighle och Pangrazi (2006) diskuterar olika metoder för att öka 

motivationen där det är viktigt att eleverna får inflytande i undervisningen och en 

känsla av självstyre varav de kan få möjlighet att välja aktiviteter som de anser är 

intressanta och roliga. De anser att den inre motivation kan öka om de i större 

utsträckning deltar i aktiviteter där de ser erfarenheterna som positiva och ett sätt att 
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göra detta är att låta eleverna få vara mer engagerade i undervisningen. Det är viktigt 

att låta eleverna få vara delaktiga i beslut över undervisningen, då den inre 

motivationen kan främjas av att eleverna får bestämma och modifiera aktiviteterna. 

Ommundsen och Kvalos (2007) studie baserad på 100 killar och 94 tjejer i 16 års 

ålder betonar även den att det inom idrottsundervisningen är positivt att inkludera 

tjejer och killar mer varav de får utöva ett inflytande i undervisningen genom 

valmöjligheter, då detta kan leda till en högre grad av inre motivation.  

I nationella utvärderingen av grundskolan (2003) visar det sig dock att killarna 

upplever sig ha större inflytande över att påverka innehållet än vad tjejerna anser sig 

ha vilket kan påverka lektionens struktur till killarnas favör. Detta indikeras även i 

Karin Redelius (2004) studie där 330 killar och 347 tjejer i årskurs 9 deltagit i 

undersökningen som visar att ämnet idrott och hälsa enligt elevernas uppfattningar 

förefaller möta killarnas behov i större utsträckning än tjejernas. Ntoumanis (2004) 

studie framhåller även den att tjejernas valmöjligheter är begränsade i idrott och hälsa 

undervisningen, men betonar att motivationen kan ökas genom att man ger dem mer 

möjligheter till inflytande. Resultatet visade även att de elever som i större 

utsträckning deltog i idrottsundervisningen upplevde en högre grad av självstyre och 

var mindre amotiverade och yttre motiverade tillskillnad från de elever som inte 

deltog lika mycket i ämnet. 

 

I ämnesplanen för gymnasiet nämns det under rubriken värdegrund och uppgifter att 

tjejer och killar skall ha möjlighet till inflytande över utbildningens innehåll och 

arbetsformer där ett jämställdhetsperspektiv är betonat, varav killar och tjejer i 

skolans miljö skall erhållas samma rätt och möjligheter (Skolverket 2011). 

 

Detta tema illustrerar att killarna i större mån än tjejerna har möjlighet till att påverka 

undervisningen i idrott och hälsa och därmed blir det jämställdhetsperspektiv som 

ämnesplanen accentuerar viktigt att framhålla. Det betonas även hur elevernas 

självstyre är något som kan ha en positiv inverkan på deltagandet då det kan göra 

eleverna mer engagerade i undervisningen. Detta kan sedermera vara något som 

påverkar upplevelsen av elevernas kompetens i en positiv riktning. 
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3.3.3 Betydelsen av kompetens 
 

I den studie som Ntoumanis (2001) utfört undersöker han 424 brittiska elever mellan 

14 – 16 års ålder där han använt sig av självbestämmande teorin som angreppssätt för 

att tyda olika motivationstyper i idrott och hälsa. Han beskriver att den upplevda 

kompetensen inom idrott och hälsa är avgörande där studien indikerar att det 

förekommer ett samband mellan den upplevda kompetensen hos eleverna och 

motivationstyp. De elever som upplevde en låg kompetens tenderade ofta vara yttre 

motiverade eller amotiverade där känslan hos dessa elever ofta var att de kände sig 

pressade till att delta eller en meningslöshet till det, medan de elever som istället 

upplevde en hög kompetens inte påverkades lika mycket av yttre faktorer utan 

troligen upplevde idrott och hälsa undervisningen mer tillfredställande och ville delta 

för att utveckla sina färdigheter och av glädje. 

 

Vidare illustrerar resultatet i nationella utvärderingen av grundskolan (2005) att 

tjejerna upplever att de i mindre utsträckning får visa vad de kan och känner sig inte 

lika duktiga i jämförelse med killarna i idrottsundervisningen, vilket även betonas i 

Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt (2004) av Suzanne Lundvall 

där tjejerna i större utsträckning lyfter fram att de känner sig dåliga i 

idrottsundervisningen medan killarna i större utsträckning känner sig duktiga och 

inspireras av ämnet. I linje med självbestämmande teorin kan mindre upplevd 

kompetens påverka motivationen och deltagandet i negativ riktning för tjejerna.  

 

Alderman, Beighle och Pangrazi (2006) betonar även i artikeln Enhancing motivation 

in physical education aspekter som bidrar till att eleverna motiveras till att fortsätta 

med fysisk aktivitet. De beskriver hur något som tenderar att påverka eleverna och 

deras vilja till att lära sig nya kunskaper och fortsätta med fysisk aktivitet beror på i 

vilken grad som de upplever kompetens. De elever som inte anser att de har möjlighet 

att lära sig och klara av saker utformar ofta en negativ inställning till fysisk aktivitet, 

vilket får effekten av att de troligen inte kommer vara fysiskt aktiva senare i livet. I 

Carrol och Loumidis (2001) studie har man undersökt sambandet mellan elevernas 

upplevda kompetens i idrott och hälsa och fysisk aktivitet den senaste veckan. 

Resultatet i studien illustrerar att eleverna som upplevde en högre kompetens i 

idrottsundervisningen var mer fysiskt aktiva utanför skolan än vad eleverna som 
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upplevde en lägre kompetens. Vidare illustrerar resultatet att killarna uppvisade en 

högre upplevd kompetens och ägna sig åt mer fysisk aktivitet än vad tjejerna gjorde. 

 

Temat betydelsen av kompetens framhåller kompetensen som en central del i idrott 

och hälsa för graden av inre motivation vilket även visar sig skilja mellan könen där 

killarna upplever en högre grad av kompetens. Det betonas även hur den fysiska 

aktiviteten och deltagandet regleras beroende på upplevelsen av kompetens.  

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 
 

De studier som presenterats i den tidigare forskningen tenderar att framhålla att även 

om deltagandet i idrottsundervisningen är relativt högt så förefaller det dock vara 

flertalet elever som inte deltar i undervisningen. Det visade sig att ett 

inlärningsorienterat klimat där eleven känner att hen kan utvecklas och får klara av 

uppgifter efter sina egna behov är något som har inverkan på motivationen. De tre 

grundläggande psykologiska behoven tenderar att påverka elevernas upplevda 

motivation och det förekommer även ett samband mellan de psykologiska behoven 

och deltagandet i idrott och hälsa undervisningen. Det visade sig även att de elever 

som i idrott och hälsa undervisningen upplevde en högre grad av kompetens 

tenderade att vara mer fysiskt aktiva på fritiden. 

4. Metod 
 

I metodkapitlet kommer jag ta upp följande delar: metodval, urval, procedur, 

datainsamling samt dataanalys. Det redogörs även för de forskningsetiska delarna och 

hur jag tagit hänsyn till dem, men även studiens tillförlitlighet där begrepp som 

reliabilitet och validitet kommer framhållas. 

4.1 Metodval 
 

Studien syftar till att undersöka i vilken grad gymnasieelever i idrott och hälsa 

upplever att de tre grundläggande psykologiska behoven av kompetens, samhörighet 

och självstyre tillgodoses och om det föreligger några skillnader mellan könen därmed 

blir frekvenser användbart, vilket innebär att en kvantitativ metodansats kommer att 

användas till insamling av data. I undersökningen är det sedermera en tvärsnittsdesign 
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som har tillämpats där jag använder mig av enkäter som datainsamlingsmetod vilket 

är vanligt förekommande inom denna design. Valet av enkäter som 

datainsamlingsmetod beror på att frågor som vad och hur många behandlas vilket har 

anknytning till det kvantitativa tillvägagångssättet, där ett bredare perspektiv 

eftersträvas vilket kräver en större datainsamling. Bryman (2008) beskriver att i en 

tvärsnittsdesign så är det ofta två eller flera variabler som behandlas där ambitionen är 

att tyda olika slags mönster och främst försöka se kopplingar mellan variablerna 

snarare än något kausalt samband, vilket är anledningen till att en tvärsnittsdesign har 

valts. I relation till denna studie är tvärsnittsdesignen även relevant då en del av syftet 

är att se ifall det förekommer några skillnader eller inte mellan könen. 

4.2 Urval 
 

Bryman (2008) beskriver att urvalsprocessen beror på vilken population som man 

ämnar välja ut för sin undersökning. Det krävs även att olika överväganden görs när 

urvalet skall bestämmas där man måste ta hänsyn till olika aspekter som tid och 

tillgänglighet. I relation till detta har det i denna studie använts ett 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2008) innebär att man använder sig av de 

individer som är tillgängliga. Vidare har även ett klusterurval fastslagits som 

urvalsprocess, vilket enligt Gunnarsson (2005) innebär att man använder sig av en 

redan naturlig grupp i form av en skolklass.  

 

I denna undersökning bygger urvalet på två olika gymnasieskolor med elever i årskurs 

två och av de 104 elever som representerar mitt urval så var det 104 stycken som 

besvarade frågeformuläret där inget bortfall kunde noteras. Det är dock viktigt att 

notera att det kan ha funnits elever som var sjuka eller frånvarande av annan orsak 

och dessa elever räknades inte med som bortfall utan det var endast de elever som var 

närvarande som tillgodoräknades. Utifrån enkätens bakgrundsvariabler så kan man 

utläsa att antalet tjejer som deltar i undersökning är 49 stycken och antalet killar 55 

stycken.  

4.3 Procedur 
 

Proceduren över insamlingen av data genomfördes tillsammans med en annan student 

för att på så vis lättare få tag i ett stort urval av elever. I ett tidigt skede av denna 
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studie kontaktades flertalet skolor för att öka möjligheterna till ett stort urval av 

elever. Kontakten med skolorna skedde både via telefon och e – post där en personlig 

presentation och anledning till kontakten med dem förmedlades. Allt eftersom fick vi 

kontakt med några lärare som gav oss tillgång till ett antal elever och när enkäten 

sedan var färdigställd och godkänd så åkte vi ut till de skolor som vi erhållit tid med. 

Vid elevernas besvarande av enkäten så var vi närvarande och innan den delades ut så 

gav vi en kort presentation av oss själva samt förmedlade enkätens syfte och dess 

struktur varav vi avslutade med att informera eleverna om de etiska principerna. Vid 

tillvägagångsättet för datainsamlingen så är det enligt Bryman (2008) vanligt att man 

skickar ut enkäten till skolorna, men det förekommer även att forskaren själv är 

närvarande. Det sistnämnda var som sagt något vi förhöll oss till då det innebär att 

kontrollen över respondenterna blir starkare vilket gör att man verkligen kan se vilka 

som besvarar enkäten men även på grund av tidsaspekten då datainsamlingen går 

mycket snabbare. En annan anledning till vår närvaro var att om det uppstod några 

oklarheter med någon fråga så kunde hjälp erhållas av oss. 

4.4 Etiska överväganden 
 

Undersökning har följt de etiska riktlinjerna där de fyra huvudkraven har tagits 

hänsyn till, vilket är följande. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Gratton & Jones 2015). I inledningen av 

enkäten fick eleverna information om oss som författare, syftet och de etiska 

principerna. Eleverna erhölls en tydlig information kring de etiska principerna där de 

hade möjlighet att avstå eller avbryta sin medverkan när de själva kände för det utan 

att några påtryckningar skulle förekomma. Eleverna informerades även om att de svar 

som de angett kommer vara anonyma där dessa inte kan kopplas till någon i efterhand 

och hur dessa endast kommer användas till studiens syfte. Vidare så informerades 

eleverna om att det inte var något test som de skulle genomföra vilket jag anser är 

viktigt så att de inte ska bli stressade eller nervösa. Det krävdes endast elevens 

godkännande då de var 15 år eller äldre vilket var något som erhölls från varje elev. 

4.5 Datainsamling 
 

Frågeformuläret mäter elevernas upplevelse av de psykologiska behoven och de olika 

typerna för motivation respektive deltagandet i idrott och hälsa och fysisk aktivitet på 



	 	 21	

fritiden. Enkäten genomfördes med en annan student vilket innebär att den består av 

fler frågor än mina egna. Den övervägande delen av frågeformuläret som behandlar 

mina frågor består emellertid av de olika typerna av motivation och de psykologiska 

behoven, samt två frågor som berör deltagandet och en fråga om fysisk aktivitet. 

Frågeformuläret som har använts i denna studie är bland annat inspirerat av det 

frågeformulär som Martin Zitek (2012) utformat i sin uppsats utifrån (SDT) 

självbestämmande teorin.  

 

De olika motivationstyperna bestod av tre subvariabler vardera vilket är blandade i 

enkäten för att stärka reliabiliteten, dessa besvarades sedan utifrån skalan instämmer 

inte, instämmer lite, instämmer delvis, instämmer mycket och instämmer helt. I 

frågeformuläret mäts variabeln inre motivation utifrån subvariablerna 2, 5 och 8, 

subvariablerna 3, 7 och 10 mäter variabeln yttre motivation och sedan mäter 

subvariablerna 4, 6 och 9 variabeln amotivation. Ett exempel på hur variabeln 

amotivation mäts är genom subvariabeln ”Jag deltar i idrottsundervisningen… men 

jag vet verkligen inte varför”.       

 

Variablerna som beskriver de psykologiska behoven har även de mätts enligt 

ordinalskalan, instämmer inte, instämmer lite, instämmer delvis, instämmer mycket 

och instämmer helt. Variablerna kompetens, självstyre och samhörighet består av två 

subvariabler vardera där även dessa har fördelats olika i frågeformuläret. I 

frågeformuläret mäter subvariablerna 11 och 13 variabeln kompetens medan 

subvariablerna 12 och 15 mäter variabeln självstyre och variabeln samhörighet mäts 

genom subvariablerna 14 och 16. Ett exempel på en subvariabel som hörde till 

samhörighet är ”Inom idrottsundervisningen i min klass så… känner jag mig 

uppskattad av mina kamrater”. 

 

Två av de variablerna som berör elevernas deltagande på idrottslektionen och fysisk 

aktivitet på fritiden har hämtats från Engström rapport (2004) Skola – idrott – hälsa, 

studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och ungdomar fysiska aktivitet, 

fysiska kapacitet och hälsotillstånd. Dessa frågor är 22 och 23 i formuläret där en av 

frågor lyder enligt följande ”hur ofta är du med på idrottsundervisningen?”, vilket 

besvarades genom en ordinalskala. Jag är aldrig med, jag är sällan med, jag är med 

ibland, jag är oftast med, jag är alltid eller nästan alltid med.  
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Den sista frågan kring fysisk aktivitet har däremot inspirerats från Mikael Engstrand 

och Jörgen Nilsson uppsats Påverkar undervisningen i idrott och hälsa elevers fysiska 

aktivitetsgrad? (2010). Den lyder enligt följande. ”Hur många gånger de senaste 7 

dagarna har du varit fysiskt aktiv på fritiden?” Där en ordinalskala använts. 0 gånger, 

1 gång, 2-3 gånger, 4-5 gånger, Fler än 5 gånger. 

4.6 Tillförlitlighet 

4.6.1 Validitet och reliabilitet  
 

Enligt Gratton och Jones (2015) så är ett sätt att stärka reliabiliteten och validiteten att 

använda sig av tidigare använda frågeformulär. Enligt Bryman (2008) är det även 

viktigt att enkäten inte är för lång och att frågorna är konstruerade på ett konsekvent 

vis där eleverna tolkar dem på rätt sätt, vilket stärker validiteten och reliabiliteten. 

Därmed utfördes en mindre pilotstudie på 5 elever i en årskurs tvåa på en av skolorna 

som datainsamlingen sedan genomfördes. Anledningen till detta var att testa 

hållbarheten av frågorna så att de inte var för svåra eller missuppfattades av eleverna, 

vilket inte var något som erhölls av pilotstudien och i samband med detta undersöktes 

även intern consistency varav frågorna för de psykologiska behoven och de olika 

motivationstyperna verkligen mäter samma sak.  

 

För att testa intern consistency har det genomförts en beräkning av Cronbach´alfa för 

de tre olika motivationstyperna. Variablerna för inre motivation, yttre motivation och 

amotivation bestod av 3 subvariabler vardera. Subvariablerna för inre motivation 

visade ett värde på r =. 679, sedan visade subvariablerna som besvarade yttre 

motivation ett värde på r =. 840 och de för amotivation r =. 682.  

 

En beräkning av Cronbach´alfa för det tre olika psykologiska behoven har även 

genomförts. Variablerna för kompetens, samhörighet och självstyre bestod av 2 

subvariabler vardera, vilket i denna studie erhöll en Cronbach´alfa på r =. 600 för 

kompetens, r =. 800 för samhörighet och r =. 824 för självstyre. 

 

Den genomförda Cronbach´alfa som beräknats visar att de olika motivationstyperna 

och psykologiska behoven ligger nära eller över r =. 700, vilket indikerar att 
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instrumentet har en god tillförlitlighet och är användbart för mätning av de olika 

psykologiska behoven och motivationstyperna. Resultatet i denna studie är i och med 

detta tillförlitligt. 

4.7 Statistik bearbetning och dataanalys 
 

Resultatet sammanställdes med hjälp av SPSS där varje enskild fråga kodades för sig 

och variablerna som bearbetats består av ordinalskalor samt variabeln kön som 

behandlades som nominalskala. I Bryman (2008) beskriver Kuhn termen paradigm 

vilket framhåller hur synen på vilket analysverktyg och metoder som anses vara 

lämpliga för bearbetning av data är något som varierar. I denna studie så har det 

emellertid fastslagits att använda Spearman Rho:s rangkorrelation för att tyda ifall 

något samband förekom mellan datan som var ordinal. Med detta statistiska test så 

kan man se hur starkt sambandet är mellan t.ex. elevernas upplevelse av de 

psykologiska behoven och deltagandet, där korrelationen är signifikant om p värdet 

ligger under 0.05 – nivån. Styrkan mellan sambandet hos variablerna bestäms sedan 

av korrelationsvärdet och detta värde kan ligga mellan – 1 och + 1 

(korrelationskoefficienten eller r – värde), där sambandet mellan variablerna är 

starkare ju närmre det ligger dessa värden. Det första värdet visar ett starkt negativt 

samband och det andra värdet ett starkt positivt samband och om värdet istället 

tenderar att ligga nära noll så är korrelationen svagare. 

 

En chi – två analys har även fastslagits som analysverktyg då detta test är relevant att 

använda sig av för att säkerställa om några skillnader mellan könen och de 

psykologiska behoven existerar. Samtliga test som valdes för studien är icke 

parametriska test av den anledningen att variablerna inte behöver vara 

normalfördelade för att genomförandet av testet ska kunna utföras (Argyrous 2011). 

Signifikansnivån är satt till 0.05 – nivån för samtliga test.     

 

Vid bearbetningen av analysen så summerades subvariablerna för motivationstyperna 

och de psykologiska behoven om till en variabel med värdet låg, medel och hög. T.ex. 

så blev svaren för de inre motivationsfrågorna en gemensam under variabeln inre 

motivation. Summeringen av svaren för typerna av motivation fördelades enligt 

följande låg = 3-7, medel = 8-10 och hög = 11-15. För de psykologiska behoven 
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fördelades summeringen in i låg, medel och hög enligt följande, låg = 2-4 , medel = 5-

7 och hög = 8-10.  

 

Varje enskild subvariabel för motivationstyperna och de psykologiska behoven 

transformerades även om till nya skalor i form av låg, medel och hög. Låg svarar för 

= instämmer inte och instämmer lite, medel = instämmer delvis, och hög = instämmer 

mycket och instämmer helt. Detta genomfördes även med ena frågan för deltagande 

där skalstegen, Jag är aldrig med, jag är sällan med, jag är med ibland, jag är oftast 

med, jag är alltid eller nästan alltid med transformerades till värdena låg, medel och 

hög. Frågan kring fysisk aktivitet omvandlades också till låg, medel och hög där 0 

gånger, 1 gång = låg, 2-3 gånger = medel samt 4-5 gånger och fler än 5 gånger = hög.  

5. Resultat 
 

Resultatet av de statistiska analyserna som bearbetats för att mäta skillnaderna mellan 

könen samt de olika sambanden kommer presenteras i denna del. I förhållande till 

frågeställningarna för studien så delades resultatet in i underrubriker för att 

åskådliggöra respektive del som undersökts på ett tematiskt vis. “Upplevelsen av de 

psykologiska behoven”, “Sambandet mellan de psykologiska behoven och typ av 

motivation” och “Sambandet mellan de psykologiska behoven och fysisk aktivitet 

samt deltagande”. 

 

Det visade sig att undersökningsgruppen tenderade att uppleva en hög kompetens och 

samhörighet medan de däremot upplevde ett medelhögt självstyrande. Det tenderade 

även förekomma flertalet signifikanta samband mellan typ av motivation och de 

psykolgiska behoven där eleverna som upplever att de psykologiska behoven 

tillgodoses är mer inre motiverade i idrott och hälsa undervisningen. Resultatet 

illusrerar även hur det förekom signifikanta samband mellan fysisk aktivitet på 

fritiden respektive deltagandet i idrott och hälsa undervisningen och de psykologiska 

behoven.  

	

5.1 Upplevelsen av de psykologiska behoven 
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I denna del av resultatet så redogörs för hur de psykologiska behoven upplevs av 

könen. De olika psykologiska behoven redovisas enskilt där en summering av varje 

variabel har gjorts utifrån dess subvariabler. Sedan redovisas det om någon enskild 

subvariabel visat en signifikant skillnad. 

 

Figuren nedan illustrerar skillnaden mellan könen och hur deras upplevelse av 

samhörighet ser ut i idrottsundervisningen där resultatet indikerar att det förefaller 

vara en större andel av killarna som upplever samhörighet i undervisningen. Det är 43 

stycken (41 %) av killarna som i hög grad anser att de upplever samhörighet medan 

endast 27 stycken (26 %) av tjejerna faller inom denna kategori (se figur 2). Det 

tenderar att förekomma en signifikant skillnad mellan könen och samhörighet  

(p=. 026). Det visade sig för de enskilda subvariablerna att endast en av dessa var 

signifikant mellan könen och samhörighet vilket var frågan ”inom 

idrottsundervisningen i min klass känner jag mig uppskattad av mina kamrater” där 

det visade sig att killarna i större grad upplevde sig uppskattade av sina kamrater 

 (p=. 024). Medan den andra subvariabeln vilket var ”inom idrottsundervisningen i 

min klass känner jag mig trygg med mina kamrater” inte visade någon signifikant 

skillnad mellan könen. 

 

	
Figur 2 - Summan av subvariablerna för samhörighet där könen fördelats in i låg, 

medel och hög (killar n=55, tjejer n=49) där elevernas grad av samhörighet 

redovisas. 

 

Vidare får vi även en inblick i hur upplevelsen av självstyre ser ut hos eleverna. Det 

går att tyda en liten skillnad mellan könen och deras upplevelse av självstyre. Killarna 
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tenderar att i lite högre grad uppleva att de har självstyre i idrottsundervisningen (se 

figur 3). Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan könen och uppskattningen 

av självstyre. Emellertid tenderar en av subvariablerna för självstyre ”inom 

idrottsundervisningen i min klass kan jag själv säga till om vilka personliga 

färdigheter jag vill träna på” visa en signifikant skillnad mellan könen och självstyre 

där killarna i större grad än tjejerna upplevde att de fick bestämma över vilka 

personliga färdigheter de kunde träna på (p=. 034). 

 

	

	
Figur 3 - Summan av subvariablerna för självstyre där könen fördelats in i låg, medel 

och hög (killar n=55, tjejer n=49) där elevernas grad av självstyre redovisas. 

 

I resultatet som presenteras nedan så kan vi utläsa att flertalet killar tenderar att 

uppleva en hög grad av kompetens i idrottsundervisningen där en signifikant skillnad 

mellan könen påvisades. Den signifikanta skillnaden av upplevd kompetens mellan 

könen kan redovisas enligt följande (p=, 000). Båda subvariablerna för kompetens 

visade även en signifikant skillnad mellan könen, där den ena subvariabeln vilket löd 

enligt följande, ”inom idrottsundervisningen i min klass tycker jag att jag är ganska 

duktig i ämnet idrott och hälsa” visade en signifikant skillnad mellan könen (p=. 000). 

Den andra subvariabeln vilket var följande ”inom idrottsundervisningen i min klass är 

jag nöjd med det jag presterar” visade också en signifikant skillnad mellan könen  

(p=. 001). Killarna uppskattar med andra ord sin kapacitet och prestation i 

undervisningen mycket högre än tjejerna. 
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Figur 4 - Summan av subvariablerna för kompetens där könen fördelats in i låg, 

medel och hög (killar n=55, tjejer n=49) där elevernas grad av kompetens redovisas. 

 

5.2 Sambandet mellan de psykologiska behoven och typ av motivation 
 

Tabell 1 – Korrelationen mellan typ av motivation och de olika psykologiska behoven. Tabellen 
visar Spearmans korrelationskoefficient (r) mellan variablerna. 

 Korrelation 

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

1. Inre Motivation - -, 336** -, 486**  , 558**  , 436**  , 388** 

2. Yttre Motivation - -  , 153 -, 294** -, 270** -, 264** 

3. Amotivation - - - -, 208* -, 137 -, 165 

4. Kompetens - - - -  , 491**  , 663** 

5. Självstyre - - - - -  , 361** 

6. Samhörighet - - - - - - 

Notera *p<.05; **p<.01       

Resultatet i tabellen indikerar att det förekommer signifikanta och positiva samband 

mellan inre motivation och de olika psykologiska behoven (se tabell 1). Korrelationen 

för inre motivation och kompetens är (r=, 558** p<.01) och för inre motivation och 
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självstyre (r=, 436** p<.01) samt inre motivation och samhörighet (r=, 388** p<.01). 

Resultat indikerar att eleverna som upplever en inre motivation i större utsträckning 

upplever en högre grad av de psykologiska behoven. Resultatet visar sedan ett 

negativt samband mellan yttre motivation och kompetens (r= -,294** p<.01), men 

även mellan självstyre (r= -,270** p<.01) och samhörighet (r= -,264** p<.01). 

Resultatet framhåller att eleverna som är yttre motiverade inte upplever de 

psykologiska behoven i lika stor grad. För amotivation är det endast kompetens som 

visar på ett signifikant samband som är negativt (r= -,208* p<.05).    

 

5.3 Sambandet mellan de psykologiska behoven och fysisk aktivitet samt deltagande 

	
	
Resultatet i tabellen illustrerar att de tre psykologiska behoven visar en signifikant 

och positiv korrelation till deltagandet i idrott och hälsa. I tabellen kan vi utläsa att 

sambandet mellan kompetens	och deltagande 1 är positivt och signifikant (r=, 510** 

p<.01) detta gäller även mellan deltagande 2 och kompetens (r=, 540** p<.01). 

Självstyre visar sedan på ett signifikant och positivt samband till deltagande 1 (r =, 

408** p<.01) och deltagande 2 (r=, 344** p<.01). Det psykologiska behovet 

 

Tabell 2 – Korrelationen mellan de olika psykologiska behoven och elevernas deltagande 

respektive fysiska aktivitet. Tabellen visar Spearmans korrelationskoefficient (r) mellan 

variablerna. Variabeln FA = Hur många gånger eleven varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna, 

Deltagande 1 = Hur ofta är du med på idrottslektioner och Deltagande 2 = Hur mycket rör du dig 

på idrottslektionerna. 

 Korrelation	

Variabel 
 

Kompetens Självstyre Samhörighet 

FA , 537** , 340** , 372** 

Deltagande 1 , 510** , 408** , 345** 

Deltagande 2 , 540** , 344** , 349** 
Notera **p<.01    



	 	 29	

samhörighet framhåller även det ett samband som är signifikant och positivt till 

deltagande 1 (r=, 345** p<.01) och deltagande 2 (r=, 349** p<.01). Resultatet 

indikerar att eleverna som upplever en högre grad av de olika psykologiska behoven 

med stor sannolikhet deltar mer samt rör sig mer på idrott och hälsa lektionerna.   

	

Vidare illustrerar resultatet signifikanta och positiva korrelationer mellan de olika 

psykologiska behoven och fysisk aktivitet på fritiden (se tabell 2). Sambandet mellan 

kompetens och FA visade en positiv och signifikant korrelation enligt följande  

(r=, 537** p<.01). Det förekom även signifikanta och positiva korrelationer mellan 

självstyre och FA (r=, 340** p<.01). Liknande gällde även för korrelationen mellan 

samhörighet och FA (r=, 372** p<.01). Utifrån dessa korrelationer kan man med stor 

sannolikhet säga att de elever som upplever en högre grad av de olika psykologiska 

behoven är mer fysiskt aktiva på fritiden, medan de elever som i lägre grad upplever 

att de psykologiska behoven tillgodoses är mindre fysiskt aktiva på fritiden.   

6. Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka gymnasieelever i årskurs två och i 

vilken grad de upplever att de tre grundläggande psykologiska behoven av 

kompetens, samhörighet och självstyre tillgodoses i ämnet idrott och hälsa och om det 

föreligger några skillnader mellan könen. Ambitionen är även att se hur sambandet 

mellan typ av motivation och de psykologiska behoven ser ut samt hur korrelationen 

mellan dessa och deltagandet i idrott och hälsa respektive fysisk aktivitet på fritiden 

ser ut. I följande del kommer en metoddiskussion att framhållas och om resultatet har 

svarat på studiens syfte och frågeställningar. Vidare följer även en diskussion kring 

resultatet i jämförelse med den tidigare forskningen och det teoretiska perspektivet 

som valdes för studien samt slutsatser och diskussion kring studiens kunskapsbidrag.  

6.1 Metoddiskussion 
 

Metoden som användes i denna studie ansågs vara lämplig i förhållande till syftet och 

frågeställningarna då jag ville undersöka ett stort antal elever och deras psykologiska 

behov samt sambandet till deltagandet i undervisningen men även fysisk aktivitet på 

fritiden. Enkäter som datainsamlingsmetod bedömdes som relevant då ambitionen var 
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att mäta många individers upplevelser och för att kunna se samband och skillnader är 

det viktigt att få ett så stort urval som möjligt. En kvalitativ metod hade inte bidragit 

med den bredd som eftersträvades för denna studie utan ambitionen var att resultatet 

skulle representeras av många elevers upplevelser där ett så stort urval som möjligt 

eftertraktades, vilket medförde att en kvantitativ metod var att föredra. Vid enkäter 

som datainsamlingsmetod är en nackdel att följdfrågor inte kan ställas vilket kan bidra 

med information om andra bakomliggande aspekter över vad skillnaderna och 

sambanden kan bero på. Intervjuer av både elever och lärare skulle med andra ord 

kunnat bidra med en djupare insikt och reflektion angående de psykologiska behoven 

och typ av motivation i idrottsundervisningen. Emellertid upplever jag att det 

kvantitativa förhållningssättet med enkäter som datainsamlingsmetod gör att den här 

studiens frågeställningar kunde besvaras. 

 

Eleverna som deltog i undersökningen är elever som går i årskurs två på gymnasiet, 

där en så jämn fördelning som möjligt eftersträvades för att kunna se skillnader eller 

liknelser mellan könen. Det är 49 tjejer och 55 killar som deltagit i studien vilket är en 

relativt jämn fördelning som gör att validiteten ökar. Vid genomförandet av 

datainsamlingen satt eleverna nära varandra vilket kan ha påverkat resultatet 

dessutom besvarade några av eleverna enkäten i idrottshallen vilket är en miljö som 

kan ha påverkat och bidragit till att eleverna stressat igenom frågorna, detta var dock 

inget som noterades eller upplevdes vara ett problem. Vid datainsamlingen kunde 

inget bortfall av de närvarande eleverna noteras men det kan dock ha varit flertalet 

elever som inte deltog på lektionerna och av dessa kan det självfallet ha varit elever 

som normalt sätt hör till de som inte deltar så mycket, därmed kan man diskutera om 

resultatet kunnat sätt annorlunda ut om dessa deltagit i studien. Att inget bortfall 

noterades av de som besvarade enkäten kan även vara något som vår närvaro bidrog 

till då eleverna kanske kände sig uppmanade till att svara på enkäten. Det fanns 

emellertid fördelar med närvaron då någon enstaka elev inte riktigt förstod någon 

fråga vilket innebar att denne kunde erhållas hjälp. Resultatet som erhållits från denna 

studie kan inte generaliseras på alla gymnasieelever i årskurs två i Sverige då det 

endast gäller för de undersökta klasserna från två gymnasieskolor i mellersta Sverige 

samt då urvalsgruppen på 104 elever är relativt liten, vilket inte gör resultatet så 

kraftfullt. Hade det varit flera gymnasieskolor i Mellansverige eller gymnasieskolor 
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från flera områden i Sverige hade resultatet kunnat generaliseras till mellansvenska 

skolor eller möjligen till de svenska skolorna i stort.  

 

Innan datainsamlingen genomfördes utfördes en pilotstudie för att testa instrumentets 

reliabilitet och validitet vilket indikerade att konstruktionen av instrumentet fungerade 

och erhöll en stark Cronbach´s alfa för subvariablerna inom de olika psykologiska 

behoven och typ av motivation. Något som man även bör ha i åtanke är att eleverna 

ofta överskattar sin aktivitetsnivå där de med stor sannolikhet svarat att de är mer 

aktiva än vad de egentligen varit både gällande deltagandet på idrottslektionerna och 

fysisk aktivitet på fritiden. Det kan även finnas andra faktorer som påverkar hur 

eleverna upplever idrott och hälsa undervisningen då det kan ha inträffat något som 

gör att eleven mår på ett särskilt sätt vilket påverkar deras svar. Lektionsklimatet kan 

också vara något som bidrar till att de olika psykologiska behoven och motivationen 

upplevs olika hos eleverna. Detta är något som kan ha påverkat resultatet och bör 

finnas i åtanke när slutsatserna för denna studie görs och därmed kan en mer 

djupgående studie där intervjuer genomförs vara ett bra komplement till denna studie.   

 

Instrumentet som användes bestod av kvalitativa variabler där ordinal och 

nominalskalor bearbetats. Vid genomförandet av den statiska analysen valdes därför 

en chi – två analys för att se ifall några skillnader förekom mellan könen beroende på 

typ av motivation och psykologiska behov. Subvariablerna för varje typ av motivation 

summerades till en variabel liknande gjordes med de psykologiska behoven, t.ex. blev 

inre motivation en variabel. Den valda indelningen av låg, medel och hög för summan 

av subvariablerna gjordes efter den som enligt mig upplevdes mest lämplig och 

korrekt efter att olika varianter testats. Varje subvariabel transformerades även om för 

sig där instämmer inte och instämmer lite blev låg, instämmer delvis blev medel och 

instämmer mycket och instämmer helt blev hög. De olika skalorna för den ena frågan 

rörande deltagande och den för fysisk aktivitet gjordes även de om till låg, medel och 

hög. Det finns alltid en risk när man delar in resultatet i en skala av låg, medel och 

hög då det inte representerar det verkliga resultatet på ett sanningsenligt vis. 

Anledningen till transformering är att man vill ha så lite celler som möjligt då urvalet 

är så litet vilket gör att risken för tomma celler blir mindre vilket ökar studiens 

tillförlitlighet. 
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Det gjordes även en korrelationsanalys med Spearman Rho:s rangkorrelation vilket 

rekommenderas när kvalitativa variabler bearbetas, och även om resultatet av 

Spearman Rho:s rangkorrelation erhöll flera signifikanta och relativt starka samband 

så är det viktigt att framhålla att dessa inte behöver vara några kausala samband. Det 

kan dock med en stor sannolikhet fastställas att t.ex. de tre psykologiska behoven 

påverkar deltagandet och den fysiska aktiviteten på fritiden i en stark positiv mening. 

Emellertid kan man dock bara säga att man det finns ett samband då det även kan vara 

flera variabler som kan påverka. Elevernas fysiska aktivitet på fritiden skulle t.ex. 

kunna påverkas av en variabel som socioekonomisk status och säkerligen flertalet 

andra variabler emellertid så indikerar denna studie att de psykologiska behoven har 

ett signifikant samband till fysisk aktivitet på fritiden och deltagandet i 

undervisningen. 

 

Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att studien har en hög validitet och 

reliabilitet då inspiration från tidigare använda instrument har brukats men även då en 

hög Cronbach´alfa erhölls inom de olika psykologiska behoven och 

motivationstyperna vilket stärker intern consistency.   

6.2 Resultatdiskussion  
 

I relation till självbestämmande teorin så indikerar resultatet i denna studie att stämma 

väl överens med de grunder som gäller för denna teori om motivation. Det erhölls 

flera signifikanta korrelationer mellan de olika variablerna även fast det inte framgick 

mellan alla i studien då amotivation inte erhöll en statistisk signifikans mellan alla de 

psykologiska behoven. Resultatet i denna studie illustrerar däremot en signifikant och 

positiv korrelation mellan den inre motivationen och de tre psykologiska behoven. 

Den yttre motivationen visade sedan en signifikant och negativ korrelation till de tre 

psykologiska behoven, vilket är i linje med självbestämmande teorin.  I likhet med 

den tidigare forskningen av Kusurkar m.fl. (2011) och Ryan och Deci (2000) 

framhålls det hur den inre motivationen enligt självbestämmande teorin ökar om de 

tre grundläggande psykologiska behoven av kompetens, självstyre och samhörighet 

tillgodoses. Utifrån detta kan man konstatera att de elever som upplever en högre grad 

av de psykologiska behoven tenderar att vara mer inre motiverade och erhålla ett 

högre självbestämmande medan de elever som i mindre grad anser att de olika 
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behoven tillgodoses är mindre inre motiverade och mer yttre motiverade vilket 

medverkar till ett mindre självbestämmande. 

 

Resultatet visade generellt på flera signifikanta korrelationer och skillnader i denna 

studie. I den tidigare forskningen framhölls det I nationella utvärderingen av 

grundskolan (2005) att killarna i större grad än tjejerna upplevde sig trygga i idrott 

och hälsa undervisningen dock så visade resultatet i denna studie inte på någon 

signifikant skillnad mellan könen och upplevelsen av trygghet i undervisningen. 

Emellertid förekom en signifikant skillnad mellan könen och upplevelsen av att känna 

sig uppskattad av sina kamrater då detta är något som killarna i större utsträckning 

upplevde. Ntounamis och Standage (2009) betonade även de att det förekommer en 

positiv korrelation mellan samhörigheten och deltagandet i idrottsundervisningen, 

vilket även är något som resultatet i denna studie indikerade. Det visade sig även 

finnas en signifikant och positiv korrelation mellan fysisk aktivitet på fritiden och 

upplevelsen av samhörighet i idrottsundervisningen vilket inte är något som erhållits 

från den tidigare forskningen som påträffats.  

 

Vidare framhåller den tidigare forskningen att killarna i högre grad erhåller större 

självstyre i undervisningen och kan påverka dess innehåll där tjejernas valmöjligheter 

är mer begränsade (Nationella utvärderingen 2005; Redelius 2004). Resultatet i denna 

studie visade på ett liknande mönster då en subvariabel till variabeln självstyre visade 

att det fanns en signifikant skillnad mellan könen där killarna i större grad än tjejerna 

upplevde självbestämmande i idrott och hälsa undervisningen. Dessa skillnader som 

förekommer mellan könen och deras upplevelse av inflytande i undervisningen är 

något som kan diskuteras utifrån Yvonne Hirdmans (2008) genusteori då hon menar 

att mannen ofta uppfattas och betraktas som normen vilket hänger samman med att 

det är de som får bestämma över vad som är viktigt att göra och tala om, men även 

skolverkets rapport (1994) Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor tar 

upp genusaspekten där innehållet tenderar att anpassas mer mot de intressen som 

finns hos killarna snarare än tjejerna.	Det blir härmed viktigt att man i ämnet idrott 

och hälsa inte endast ser till killarnas intressen utan även lyfter fram tjejernas 

intressen där de känner ett större inflytande över undervisningen. 
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Resultatet som erhölls i denna studie indikerade även att korrelationen mellan 

självstyre och deltagandet var positivt och signifikant, vilket innebär att eleverna som 

upplever en högre grad av självstyre deltar och rör sig mer i idrottsundervisningen. 

Detta är även något som den tidigare forskningen illustrerar då eleverna som upplevde 

en högre grad av självstyre kände sig mindre yttre motiverade där känslan av högre 

självstyre där de får möjlighet att vara med och påverka och bestämma i 

undervisningen ökar deltagandet positivt (Sherif 2014; Ntoumanis & Standage 2009; 

Ntoumanis 2004). Tillskillnad från den tidigare forskningen som påträffats indikerade 

resultatet i denna studie att det fanns ett signifikant och positivt samband mellan den 

fysiska aktiviteten på fritiden och upplevelsen av självstyre i idrott och hälsa 

undervisningen. Det går dock inte utesluta att tidigare forskning inte har visat på detta 

samband utan endast att den forskningen som jag funnit inte presenterar denna 

korrelation. 

 

Vidare illustrerar resultatet i denna studie en signifikant skillnad mellan könen och 

den upplevda kompetensen där killarna i högre grad upplever att de är duktiga och 

nöjda med det de presterar i ämnet tillskillnad från tjejerna. Detta är även något som 

den nationella utvärderingen (2005) och Lundvall (2004) indikerar där det framhålls 

att tjejerna i större utsträckning upplever sig själva sämre i undervisningen i 

jämförelse med killarna som känner sig duktiga i idrott och hälsa undervisningen. 

Vidare betonar den tidigare forskningen att det finns en positiv korrelation mellan 

kompetens och deltagandet i undervisningen men även fysisk aktivitet på fritiden. 

Eleverna som upplever en högre kompetens deltar och är mer fysiskt aktiva på fritiden 

där tjejerna även upplever en mindre grad av kompetens i undervisningen men även är 

mindre fysiskt aktiva (Ntoumanis & Standage 2009; Carrol & Loumidis 2004). 

Resultatet som erhölls i denna studie illustrerade även en signifikant och positiv 

korrelation mellan kompetens och deltagandet i undervisningen samt fysisk aktivitet 

på fritiden, vilket innebär att eleverna som upplever en lägre grad av kompetens med 

stor sannolikhet både deltar och rör sig mindre samt är mindre fysiskt aktiva på 

fritiden. 

 

Sammanfattningsvis så betonar resultatet i denna studie liknande mönster som den 

tidigare forskningen gällande självbestämmande teorin då det finns en signifikant och 

positiv korrelation mellan de tre grundläggande psykologiska behoven och inre 
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motivation. Detta innebär att eleverna som i större grad tillgodoser de psykologiska 

behoven är mer inre motiverade. Resultatet i denna studie indikerar att det finns 

skillnader mellan könen och de psykologiska behoven där tjejerna i lägre grad 

upplever att de tillgodoses i undervisningen. Det förekommer även en signifikant och 

positiv korrelation mellan de tre psykologiska behoven av samhörighet, självstyre och 

kompetens och deltagandet i undervisningen, vilket även redogörs i den tidigare 

forskningen. I den tidigare forskningen som hittats har endast ett samband mellan 

fysisk aktivitet och kompetens erhållits medan det i denna studie visar sig finnas en 

signifikant och positiv korrelation till alla de psykologiska behoven.  

6.3 Slutsatser 
 

Utifrån resultatet i studien så visar det sig förekomma en signifikant och positiv 

korrelation mellan de tre grundläggande psykologiska behoven av kompetens, 

samhörighet och självstyre och deltagande i idrott och hälsa undervisningen samt 

fysiskt aktiva på fritiden. Det går därmed att diskutera kring de psykologiska behoven 

och dess betydelse där man utifrån resultatet med stor sannolikhet kan bekräfta att de 

är en bidragande orsak till att eleverna deltar och är mer fysisk aktiva på fritiden. Det 

går även konstatera att det med stor sannolikhet är fler tjejer än killar som är mindre 

fysiskt aktiva på fritiden och deltar mindre i undervisningen då de i lägre grad 

upplever att de psykologiska behoven tillgodoses i idrott och hälsa undervisningen. 

Det som framförallt blir viktigt är att fånga upp de elever som i låg grad upplever att 

de psykologiska behoven tillgodoses för att öka deras motivation i 

idrottsundervisningen.       

6.4 Studiens kunskapsbidrag 
 

I relation till skolan som verksamhet kan det vara nyttigt att anpassa idrott och hälsa 

undervisningen på ett sätt som ligger i linje med självbestämmande teorin. Det går att 

resonera över huruvida en nyexaminerad lärare kanske redan från första början kan 

utveckla sin roll som lärare genom kunskap om den självbestämmande teorin och dess 

bidragande inverkan på deltagandet och fysisk aktivitet på fritiden. Genom att låta 

eleverna få tillgodose dessa behov där de bland annat får utöva mer inflytande på 

idrottsundervisningen samt får möjlighet att utvecklas efter sina egna behov kan bidra 

till att eleverna som inte upplever de tre psykologiska behoven av självstyre, 
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kompetens och samhörighet i lika hög grad kan fångas upp. Det går att diskutera över 

vilken utsträckning som elevernas upplevelse av de psykologiska behoven påverkar 

deltagandet och den fysiska aktiviteten på fritiden men utifrån studien så kan de 

utgöra en bidragande faktor till att deltagandet i undervisningen ökar samt deras 

fysiska aktivitet på fritiden. Det kan även diskuteras om detta kan influera på den 

fysiska inaktiviteten och stillasittandet hos ungdomarna i dagens samhälle där vi 

istället får fler fysiskt aktiva ungdomar som inte är stillasittande under för långa 

perioder. En utveckling i denna riktning kan därmed vara något som är positivt ur en 

större samhällsbild då det främjar ett långsiktigt hälsosamt liv. 

 

Studien har bidragit med att ge en bild av elevernas upplevelse av de psykologiska 

behoven i idrottsundervisningen och hur dessa kan inverka på deltagandet och den 

fysiska aktiviteten på fritiden. Det går dock inte dra några stora generella slutsatser i 

denna studie då det endast är årskurs två elever från två gymnasieskolor som 

undersökts och det skulle därför kunna vara av betydelse att undersöka flera skolor 

och andra åldersgrupper. Vidare forskning kring varför eleverna upplever det på detta 

sätt är något som det finns behov av, vilket gör att man kan få en bredare förståelse av 

andra bakomliggande faktorer som kan vara med och påverka samt hur lärarna i idrott 

och hälsa arbetar under lektionerna där t.ex. lektionsklimatet kan vara en bidragande 

faktor till hur motivationen och de olika psykologiska behoven upplevs hos eleverna.   
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Bilaga 1 
Enkät i idrott och hälsa 

Hej! Vi är två studenter från Örebro universitet som skriver en uppsats på avancerad nivå som handlar 

om elevers upplevelser på idrottslektionen. Vi heter Jon Lindersson och Lina Fernström. Ni behöver 

inte vara oroliga över att någon ska kunna se era svar utan dessa kommer vara anonyma och kan 

därmed inte kopplas till någon i efterhand utan svaren kommer endast användas till studiens syfte. Med 

andra ord behöver ni inte skriva ner era namn och er medverkan är frivillig där ni själva bestämmer om 

ni vill delta eller inte. Det är inget test och finns därmed inga rätta eller felaktiga svar. 

 
Kryssa i rutan om du samtycker till att dina svar används i studien    ☐ 
 
 
Kön         
 

1. Tjej                 Kille   (Ringa in) 
 

Nedan följer ett antal påståenden. Ringa endast in ETT av de olika alternativen per påstående, där ni 

väljer det som ni anser stämmer bäst överens med er uppfattning. 

 

Jag deltar i idrottsundervisningen…     

 

2. därför att idrottsundervisningen är rolig  

 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 

3. därför att jag hamnar i problem om jag inte gör det 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 

4. men jag vet verkligen inte varför 
 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
 
 

5. därför att jag gillar att lära mig nya färdigheter  
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
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6. men jag kan inte förstå varför vi har idrott och hälsa i skolan 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 

7. för att läraren/lärarna inte ska skälla på mig 
 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 

8. för glädjen jag känner när jag lär mig nya färdigheter/tekniker 
 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 

9. men egentligen känner jag att jag slösar min tid på idrottsundervisningen 

 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 

10. för att få bra betyg 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 
Inom idrottsundervisningen i min klass…     (Ringa in ett alternativ på varje fråga) 
 
 

11. tycker jag att jag är ganska duktig i ämnet idrott och hälsa 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
 
 

12. kan jag själv säga till om vilka personliga färdigheter jag vill träna på 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
 
 

13. är nöjd med det jag presterar 
 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
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14. känner jag mig uppskattad av mina kamrater 

 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 
 

15. kan jag själv bestämma vilka aktiviteter jag vill träna på i 

idrottsundervisningen 
 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
 
 

16. Känner jag mig trygg med mina kamrater 
 
Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     
inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
   
 
Det är viktigt att du tänker att du är på idrottslektionen när du svarar på dessa frågor. Tänk dig 

att du är lektionen och hur du upplever det som händer, där, hur du känner och reagerar. Ringa 

in de svar som bäst passar dig. 

 

Hur ofta har du under idrottslektionen det senaste året…  
 
 

17. känt dig nervös och stressad? 

 
Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 

18. tyckt att du inte kunnat klara av allt du skulle ha gjort? 
 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 

19. blivit upprörd över något som hänt på idrottslektionen? 
 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 

20. tyckt att svårigheterna har blivit så många att du inte kunnat hantera dem? 
 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 
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21. framgångsrikt hanterat problem och irritationsmoment? 
 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 
Deltagande på idrottslektionen och fysisk aktivitet på fritiden (Ringa in ditt svar). 
 

22. Hur ofta är du med på idrottslektionerna?  
 
Jag är                Jag är                 Jag är                   Jag är                    Jag är alltid 
aldrig med        sällan med         med ibland          oftast med            eller nästan alltid med 
 
 

23. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? 
 

 
 
Jag rör mig inte             Jag rör mig                   Jag rör mig mycket och blir svettig och 
särskilt mycket             ganska mycket              andfådd nästan varje gång 
 
 

24. Hur många gånger de senaste 7 dagarna har du varit fysiskt aktiv på fritiden? 

(Där du har varit aktiv minst 60 minuter så du blivit andfådd och fått förhöjd 

puls)  
 
0 gånger          1 gång          2-3 gånger          4-5 gånger          Fler än 5 gånger 
  
 
Betyg (Ringa in ditt svar). 
 
 

25. Vad hade du för betyg i årskurs 1 på gymnasiet?       
 
A              B              C               D                  E                 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan  
 
 
 
 
 

 
 
 


