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Abstract 

Forskning visar att två tredjedelar av barn och unga i Europa rör sig för lite för 

att nå upp till de hälsovinster som regelbunden fysisk aktivitet ger. Genom 

undervisningen i idrott & hälsa når man de flesta barn i samhället och i 

styrdokumenten för svenska skolan står det att skolans uppdrag är att förbereda, 

och ge elever kunskaper för att kunna leva ett fysiskt aktivt liv. För att kunna 

motivera elever till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet är det viktigt att veta 

vad som motiverar dem till idrott & hälsa. Denna studie syftar därför till att med 

hjälp av självbestämmandeteorin undersöka elevers behovstillfredsställelse på 

lektionerna i idrott & hälsa och dess samband med betyg. Vidare undersöks 

motivation till idrotts & hälsas samband med betyg. Deltagarna i studien var 47 

elever från årskurs tre på gymnasiet. Studien gjordes med hjälp av enkäter som 

mätte upplevd behovstillfredsställelse på lektioner i idrott & hälsa, upplevd 

motivation till idrott & hälsa och betyg i idrott & hälsa. Resultatet visade att 

behovstillfredsställelse har ett starkt positivt samband med betyg (.504-.702 p < 

.01). Samt att det finns ett negativt samband mellan amotivation (-.666 p < .01), 

och yttre reglering (-430 p < .01) och betyg, och ett positivt samband mellan 

identifierad reglering (.649 p < .01) och inre motivation (.684 p < .01) och 

betyg. Det finns tydliga samband mellan hög behovstillfredsställelse och höga 

betyg, mellan amotivation och yttre reglering och låga betyg samt mellan 

identifierad reglering och inre motivation och höga betyg. Detta indikerar att 

inre motivation är viktigt för att nå högre betyg i idrott & hälsa. Lärare i idrott & 

hälsa bör således arbeta för att ge elever förutsättningar för ökad inre 

motivation. Med högre inre motivation till ämnet och högre betyg ökar chansen 

till att eleven är fysiskt aktiv senare i livet, vilket kan bidra till förbättrad hälsa 

både fysiskt, psykiskt och socialt. 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Hälsa, Självbestämmandeteorin, Skola. 
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1. Introduktion 

 

Människan är av naturen byggd för att vara fysiskt aktiv, vi mår väl av att röra på oss. I 

dagens samhälle är vi allt mer stillasittande och ständigt kommer det nya hjälpmedel som 

effektiviserar våra liv och gör att vi rör på oss än mindre. Att fysisk aktivitet är del av ett 

hälsosamt leverne kan nog de flesta skriva under på, men vad innebär egentligen hälsa? 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa inkluderar inte bara den fysiska 

aspekten utan poängterar även psykiskt och socialt välmående som förutsättningar för god 

hälsa. Deras definition lyder: ” Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp” 

(http://www.who.int/suggestions/faq/en/) 

  

Det är idag känt att regelbunden fysisk aktivitet är viktigt både för den fysiska och psykiska 

hälsan. Fysisk aktivitet på regelbunden basis förebygger till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar, olika former av cancer, övervikt, depression, benskörhet, diabetes och högt 

blodtryck (Warburton, Nicol & Bredin, 2006).  Att vi rör på oss mindre i det dagliga livet är 

således problematiskt. 

 

Brist på fysisk aktivitet och övervikt är tillsammans med alkohol och rökning allvarliga 

bidragande riskfaktorer till olika former av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Antalet 

människor i vuxen ålder som rör på sig har ökat, trots detta har fetma blivit allt vanligare 

förekommande sedan 80-talet (Folkhälsomyndigheten 2014). I Europa varierar antalet 

överviktiga mellan 20-50%, Sverige ligger förhållandevis lågt, bland vuxna är var tredje 

överviktig och cirka var tionde lider av fetma. Bland de svenska barnen i yngre skolåldern 

visar studier att var femte barn är överviktigt, och att andelen barn med fetma är cirka 5 

procent (Riksdagen 2013). Detta indikerar att trots att den fysiska aktiviteten ökar, så ökar den 

inte tillräckligt. 

 

Övervikt och fetma är naturligtvis problematiskt, dock visar Ekelund et al.,(2015) i sin studie 

att fysisk inaktivitet och stillasittande ger allvarligare negativa konsekvenser för människors 

hälsa och ökar dödligheten i högre grad än övervikt. BMI (body mass index) och fysisk 
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aktivitet mättes hos över 300000 personer över en tidsperiod av tolv år, och resultaten visade 

att fysisk aktivitet motsvarande tjugo minuters promenad per dag reducerar risken för för tidig 

död med 16 - 30 %, resultaten var tydligast bland normalviktiga men även bland dem med 

högt BMI. Fysisk inaktivitet är således ett problem även om man inte är överviktig, och fysisk 

aktivitet bör främjas hos alla oavsett BMI (Ekelund et al., 2015). Stillasittande är alltså ett 

problem att ta på stort allvar. 

 

Barn och ungdomar är idag betydligt mer stillasittande än förr och detta leder till 

konsekvenser i form av att deras hälsa försämras (Lyn, Evers, Davis, Maalouf & Griffin 

2014). Dessutom minskar ungdomars fysiska aktivitetsnivåer gradvis under tonårstiden 

(Jaakola, Washington & YliPiipari, 2012; Shen, Weidong, Haichun & Rukavina, 2010). 

Forskning visar att mer än två tredjedelar av alla barn i Europa i åldrarna elva till femton år 

rör sig för lite. Detta innebär att de inte når upp till miniminivån för att motverka sjukdomar 

som hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och psykologiska besvär (Vlachopoulos, Kartazi & 

Kontou, 2013). Det finns således stora utmaningar för både individen och samhället att möta.  

 

Även om stillasittandet har ökat bland barn och ungdomar så finns det naturligtvis en stor del 

av dem som idrottar mycket på fritiden. Lars-Magnus Engström (2008) visar i sin studie att 

för de som när de är 15 år, idrottar på fritiden och har höga betyg i idrott & hälsa är chansen 

fem gånger större att de är fysiskt aktiva i 50-årsåldern. Detta visar på att de elever som redan 

är fysiskt aktiva på fritiden har en bättre chans att hålla sig hälsosamma än de som inte är 

fysiskt aktiva. Vi vet alltså att idrottsvanor och betyg vid femton års ålder har ett samband 

med högre fysisk aktivitet i 50-årsåldern. Följaktligen så är inte de redan aktiva den största 

utmaningen, det är istället att få de som är inaktiva på fritiden att börja röra på sig. 

 

Fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar är ett problem som växer, framförallt i 

västländerna (Lyn, Evers, Davis, Maalouf & Griffin 2014). Vid en överblick av 

forskningsläget tycks genrallösningen på problemet vara skolan. Skolan och ämnet idrott & 

hälsa ses som den bästa möjligheten att nå så många barn och ungdomar som möjligt, och 

deras hälsa kan påverkas dels genom den fysiska aktivitet de får vid undervisningen, och dels 

genom att deras kunskaper om hur de själva kan påverka sin hälsa utvecklas (Vlachopoulos, 

Kartazi & Kontou, 2013; Jaakola, Washington & Yli-Piipari, 2012; Acquaviva, 2012; 
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Standage, Duda & Ntoumanis, 2005; Engström 2008). Man lägger alltså ett stor ansvar på 

skolan i frågan och således borde ämnet idrott & hälsa vara viktigare än någonsin. Skolan har 

ett uppdrag när det kommer till hälsa och fysisk aktivitet, nedan följer en redogörelse av detta 

uppdrag. 

 

1.1 Skolans roll  

 

Vad som skall undervisas om i skolan styrs av läroplaner och kursplaner, då denna studie 

fokuserar på elever i gymnasieåldern ligger fokus på läroplanen för gymnasieskolan 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 11) 

 

Skolans uppdrag rörande hälsa och fysisk aktivitet centreras till stor del till ämnet idrott & 

hälsa, men finns även nämnt i de allmänna delar som rör skolan generellt.  

Under Skolans värdegrund och uppgifter i Gy 11 står det följande: 

 

Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 

uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge 

eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. (Gy 11) 

 

Och under Övergripande mål, kunskaper står det att eleven efter avslutad utbildning: ”har 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa”(Gy 11).  

 

Lärarna skall alltså genom undervisningen förbereda eleverna för ett livslångt intresse för 

hälso- och livsstilsfrågor. De skall ha kunskaper om förutsättningarna för att ha en god hälsa, 

och ges möjlighet att bedriva regelbundna fysiska aktiviteter under skolgången. Idrott & hälsa 

är det enda gymnasiegemensamma ämne där fysisk aktivitet uttalat ingår i kursplanen. 

 

Idrott & hälsa 

 

Det ligger alltså till största del på idrottslärare och idrottslektionerna att främja fysisk aktivitet 

hos eleverna i skolan, och att motivera dem till att fortsätta vara fysiskt aktiva även efter 

avslutad skolgång. Följande citat är hämtat ur kursplanen för Idrott & hälsa:  

 



7 
 

Undervisningen i 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, utemiljöer och naturen som en källa 

till välbefinnande. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den 

egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk 

aktivitet och inaktivitet. (Gy 11) 

 

Idrottslärare skall alltså se till att varje elev utvecklar ett intresse för att använda sig av 

fysisk aktivitet som ett verktyg till ökat välbefinnande. För att lärarna inom idrott & 

hälsa skall lyckas med sitt av skolverket givna uppdrag bör således alla elever i någon 

grad ha ett intresse för fysisk aktivitet efter att ha slutat skolan, detta är dock inte alltid 

särskilt enkelt. 

  

Forskning visar att många elever har låg motivation till ämnet idrott & hälsa och att det finns 

flera anledningar till detta, exempel på anledningar är att eleven ogillar tävlingssituationer 

som kan uppstå, att eleven inte känner sig kompetent på momentet som utövas, att eleven 

oroar sig över kroppsideal och inte är bekväm med sin kropp och därför känner sig utsatt, eller 

att relationen med läraren inte känns bra (Vlachopoulus, Katarzi & Kontou, 2013). Med detta 

i åtanke är det viktigt att lärarna inom idrott & hälsa har kunskap om vilka faktorer som kan 

skapa problem med motivationen hos eleverna och hur man kan göra för att motverka detta 

(Vlachopoulus, Katarzi & Kontou, 2013). Skolan är en kontext som har stora möjligheter att 

öka intresset för fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och ge dem ett grundläggande 

intresse för resten av livet, men för att detta skall vara möjligt är det viktigt att lärare, 

skolledning och statliga institutioner har en grundläggande förståelse för motivation och vad 

det är som motiverar människor att röra på sig (Standage, Duda & Ntoumanis, 2005). Flertalet 

studier har visat att Självbestämmandeteorin av Deci & Ryan (2000) är en motivationsteori 

som är kompatibel med skola och utbildning i allmänhet, och så även för ämnet idrott & hälsa 

(Vlachopoulos, Kartazi & Kontou, 2013; Jaakola, Washington & Yli-Piipari, 2012; 

Acquaviva, 2012; Standage, Duda & Ntoumanis, 2005) och därför har valet fallit på denna 

teori för även denna studie. 

 

1.2 Självbestämmandeteorin 
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Den teori som denna studie grundas på kallas Självbestämmandeteorin och är en 

motivationspsykologisk teori skapad av Edward. L. Deci & Richard. M. Ryan (2000). Enligt 

denna teori motiveras människors beteende av tre basala behov; Autonomi, Kompetens och 

Tillhörighet.  

     Autonomi innebär att människan har ett grundläggande behov av att känna att den har 

makten att styra över sitt eget liv och att man kan göra sina egna val. Om man känner att man 

inte kan påverka sin situation kan det leda till sämre psykologiskt välbefinnande och att man 

då söker sig ifrån den specifika aktiviteten. (Deci & Ryan, 2000). 

 

     Kompetens innebär att människan har ett behov av att känna sig kompetent och att man 

klarar av sina uppgifter, om man känner att man misslyckas med någonting upprepade gånger 

leder detta till att man tappar motivationen och slutar att försöka (Deci & Ryan 2000). 

 

     Tillhörighet innebär att människan har ett grundläggande behov att samspela med andra 

och ha meningsfulla relationer med andra människor, ett behov av att tillhöra. Känner man att 

man inte tillhör en grupp till exempel är det lätt att man tappar motivationen till att fortsätta 

med aktiviteten de utför. (Deci & Ryan, 2000). 

 

Motivationsdriv 

Motivationsdriv varierar enligt självbestämmandeteorin på en kontinuerlig skala där de olika 

stadierna av motivationsdriv varierar i grad av självbestämmande. Skalan går från 

Amotivation där graden av självbestämmande är mycket lågt, via yttre motivation där 

självbestämmandet varierar från lågt till relativt högt, till inre motivation som är motivationen 

med högst grad av självbestämmande. När en individ är helt och hållet inre motiverad innebär 

det att den engagerar sig i en aktivitet för sitt eget intresses skull och för att man upplever en 

tillfredställelse av att delta. För att en individ ska drivas av enbart inre motivation krävs det att 

alla de basala behoven är mötta (Deci & Ryan, 2000). Om en individ varken känner sig 

autonom, kompetent eller en känner tillhörighet så känner man hög amotivation. Är 

amotivationen hög hos en individ så är saknas motivation mot ett visst beteende helt och 

hållet eller är så är den väldigt svag. I figuren nedan illustreras hur inre motivation uppstår. 
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För att uppnå optimal motivation krävs det alltså att alla dess behov är tillgodosedda, det är 

däremot inte nödvändigtvis så att alla behov måste vara uppfyllda för att en individ skall vara 

motiverad till ett beteende (Deci & Ryan 2000). Att en individ är driven av endast inre 

motivation är inte särskilt troligt, utan man drivs i olika grad av alla de motivationsstadier 

som finns (Deci & Ryan 2000). 

 

Mellan amotivation och inre motivation ligger yttre motivation och av yttre motivation finns 

det flera olika stadier. Deci & Ryan (2000) har definierat de olika stadierna av yttre 

motivation som Yttre reglering, Introjicerad reglering, Identifierad reglering och Integrerad 

reglering. Man kan alltså vara mer eller mindre yttre motiverad, och en individs motivation 

kan internaliseras genom att de basala behoven tillgodoses och på så sätt öka den inre 

motivationen (Deci & Ryan, 2000).  Nedan följer en redogörelse för de olika yttre 

motivationsstadierna. 

 

Yttre reglering  

Yttre reglering är den minst självbestämda graden av motivation. Självbestämmandet är lågt, 

och den karaktäriseras av att individen drivs av belöningar såsom betyg eller pengar, eller av 
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hot om repressalier i olika former, till exempel hot om ett underkänt betyg eller förlust av 

privilegier (Deci & Ryan, 2000). 

 

Introjicerad reglering 

Introjicerad reglering innebär en högre grad av självbestämmande än yttre reglering, men 

fortfarande är graden ganska låg. Ett exempel på att vara motiverad av introjicerad reglering 

kan vara att man drivs av normer och andras förväntningar, och att man utför aktiviteter för 

andras skull trots att man egentligen inte tycker att det är stimulerande eller tillfredsställande 

för egen del (Deci & Ryan, 2000). 

 

Identifierad reglering 

Vid identifierad reglering är graden av självbestämmande ganska hög. Ett exempel på 

identifierad reglering kan vara att man tränar i någon form, inte för att man tycker att 

träningen är rolig eller för att man har ett intresse för själva aktiviteten, men för att man vet att 

träning leder till hälsovinster och välmående. Man tränar alltså för belöningen träningen ger 

och att den är viktig för en själv, men inte för att aktiviteten i sig ger någon tillfredsställelse 

(Deci & Ryan, 2000). 

 

Integrerad reglering 

Integrerad reglering är den fas av yttre motivation som ligger närmst inre motivation, graden 

av självbestämmande mycket hög. Vid integrerad reglering har individen internaliserat 

motivationen och accepterar den som sin egen (Deci & Ryan, 2000). 

 

Motivationsklimat  

Som tidigare nämnt har människan tre basala psykologiska behov för att vara motiverade, 

autonomi, kompetens och tillhörighet. För att en individ skall uppleva optimalt psykologiskt 

välmående och motivation bör alla dessa behov vara mötta (Deci & Ryan, 2000). För att 

behoven skall kunna uppfyllas krävs det ett motivationsklimat som är gynnsamt (Standage, 

Duda & Ntoumanis, 2005). Med motivationsklimat menas en kontext där de olika basala 

behoven blir mötta i olika grad, ett positivt motivationsklimat innebär att de basala behoven 

blir mötta i hög grad, medan ett negativt motivationsklimat tillåter en låg grad av 

behovstillfredsställelse (Standage, Duda & Ntoumanis, 2005). Motivationsklimatet är alltså 
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något som kan modifieras genom medveten handling, till exempel av en chef på en arbetsplats 

eller en lärare. 

 

De som har möjligheten att påverka elevers motivationsklimat på lektionerna i skolan är 

lärarna. Lärarnas förmåga att forma sin undervisning på ett sätt som tillfredsställer elevernas 

basala psykologiska behov är därför viktig. Läraren kan till exempel ge eleverna möjlighet att 

själva få välja mellan några olika aktiviteter för att uppnå samma mål för att öka deras känsla 

av autonomi, och använda sig av olika former av grupparbete för att öka känslan av 

tillhörighet (Shen, Weidong, Haichun & Rukavina, 2010). För att öka känslan av kompetens 

kan läraren lägga upp lektioner med aktiviteter som passar alla individer i gruppen så att de 

får visa kunskaper genom något just de är bra på (Engström, 2008). 

 

Om motivationsklimatet är gynnsamt innebär det att de basala behoven tillfredsställs vilket 

gör att individen i högre grad motiveras av inre motivation. Huruvida en persons upplever 

sina basala psykologiska behov tillfredsställda i specifika sammanhang är något som kan 

mätas med hjälp av enkäter där kvantitativ data samlas in och analyseras (Standage, Duda & 

Ntoumanis, 2005). 

 

1.3 Problemområde 

Som tidigare nämnts så ses skolan och ämnet idrott & hälsa av forskare som den bästa 

möjligheten till att få barn och ungdomar att börja röra sig och minska stillasittandet. Det är 

också konstaterat att bristande motivation till ämnet, och fysisk aktivitet i allmänhet, är något 

som gör lärarnas uppdrag utmanande. Det har forskats en hel del på motivation till idrott & 

hälsa, och självbestämmandeteorin är flitigt använd för studier kring motivation till ämnet . 

 

Standage, Duda & Ntoumanis (2005) genomförde en studie på 950 högstadieelever uppdelade 

på 21 stycken lärare i idrott & hälsa där elever fick svara på enkäter om deras upplevda 

behovsstöd på lektionerna. Resultatet visade att de elever som upplevde ett större behovsstöd 

på lektionerna upplevde behovstillfredsställelse i större grad än de som upplevde lågt 

behovsstöd. I nästa steg rapporterar de att ju högre grad av behovstillfredsställelse eleverna 

kände desto högre grad av inre motivation till idrott & hälsa kände de. Detta är i linje med vad 
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Shen et al., (2010) funnit i sin studie. Deras studie mätte behovsstöd rörande de tre basala 

behoven autonomi, kompetens och tillhörighet hos 566 niondeklassare, de fann att bristande 

behovsstöd på lektionerna i idrott & hälsa ledde till hög amotivation bland eleverna.  

 

I en experimentell studie av Dana Perlman (2013) fick en idrottslärare i uppgift att undervisa 

84 gymnasieelever under tolv tillfällen. Läraren fick utbildning i självbestämmandeteorin och 

fick lära sig hur hen kunde lägga upp lektioner med olika nivåer av stöd för autonomi. 

Studenter delades sedan in i tre olika grupper, en som skulle präglas av hög autonomi för 

eleverna, en lektion med balanserad autonomi och en med hög lärar-kontroll och låg autonomi 

för eleverna. Resultatet visade att eleverna i den autonoma gruppen efter experimentets avslut 

hade väsentligt högre grad av inre motivation än vid starten, de som var i den balanserade 

gruppen låg kvar på samma nivå, medan de som ingick i gruppen med låg autonomi hade en 

lägre motivation än vid experimentets start.  

 

Jaakola, Washington & Yli-Piipari (2012) genomförde en longitudinell studie på 237 

högstadiestudenter från att de började sjunde klass tills att de gick i nionde klass. I sjunde 

klass fick eleverna fylla i en enkät som mätte deras upplevda egna kompetens inom idrott & 

hälsa, i åttonde klass mättes deras motivation till idrott& hälsa och i nionde klass mättes hur 

mycket fysik aktivitet de höll på med. Resultatet visade att ju kompetentare eleverna kände 

sig inom idrott & hälsa samt desto högre inre motivation de rapporterade desto mer fysisk 

aktivitet höll de på med i nionde klass. Inre motivation och kompetens är alltså indikatorer på 

hur mycket en individ kommer att röra på sig i framtiden.   

Tidigare forskning på området har alltså konstaterat att ett motivationsklimat som stöder de 

basala behoven autonomi, kompetens och tillhörighet leder till ökad behovstillfredsställelse 

och inre motivation, samt att ett motivationsklimat som inte stöder de basala behoven leder till 

minskad behovstillfredsställelse och ökad amotivation. 

 

Forskningen kring motivation till ämnet idrott & hälsa är till stor del fokuserad på inre 

motivation och amotivation, det finns väldigt lite att tillgå rörande yttre motivation och dess 

olika stadiers betydelse för hur elever är motiverade. Den kanske tydligaste yttre 

motivationsfaktorn inom skolans värld är betyg. Betyg har flera olika syften, dels ska det 
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fungera som ett mått på elevers prestationer i skolämnena för att sedan kunna användas som 

urvalsinstrument till vidare studier eller jobb, samtidigt som det ska fungera som motivation 

till lärande (Klapp Lekholm, 2011). Christian Lundahl (2011) menar att betyg och 

bedömningar är ett verktyg för att stärka lärandet och öka det individuella ansvarstagandet hos 

elever samtidigt som det främjar en livslång lust att lära. Enligt självbestämmandeteorin 

hamnar betyg under motivationsstadiet yttre reglering (Deci & Ryan, 2000). Så trots att 

övervägande del av forskningen kring motivation till skolan i allmänhet och idrott & hälsa i 

synnerhet pekar på att inre motivation är typen av motivation att sträva efter så har yttre 

motivation också betydelse. 

 

Engström (2008) har i sin studie konstaterat att bland de som har ett högt betyg i idrott & 

hälsa vid femton-års åldern är sannolikheten att de är fysiskt aktiva vid femtio års ålder fem 

gånger större. Wery & Thomson (2013) menar att yttre motivationsfaktorer såsom betyg kan 

ha positiv effekt på motivation till skolan, men att det viktiga är att fokusera på att öka 

elevens inre motivation. Detta i kombination med konstaterandet kring betygets betydelse för 

fortsatt utövande av fysisk aktivitet längre fram i livet är något som väcker frågor kring 

elevers motivation till idrott & hälsa. Hur ser relationen mellan betyg och motivationen till 

idrott & hälsa egentligen ut?  

 

För att ta reda på detta så har följande syfte för denna undersökning formulerats:  

 

 

2. Syfte 

Studien syftar till att undersöka gymnasieelevers upplevda behovstillfredsställelse rörande 

autonomi, kompetens och tillhörighet och dess samband med deras betyg i idrott & hälsa, 

samt sambandet mellan deras upplevda motivation till ämnet idrott & hälsa och deras betyg i 

idrott & hälsa. 

 

2.1 Frågeställning  
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Fråga 1: Hur starkt är sambandet mellan gymnasieelevers upplevda känsla av autonomi, 

kompetens och tillhörighet och deras betyg i idrott & hälsa? 

 

Fråga 2: Hur starkt är sambandet mellan de olika motivationsstadierna och gymnasieelevers 

betyg i idrott & hälsa? 

 

 

3. Metod  

 

Design  

 

Studien är en retrospektiv kvantitativ studie som genomfördes med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval, där en enkät delades ut till 60 elever i årskurs tre på gymnasiet, alla från 

en skola i Mellansverige. Bortfallet bestod av 21,3% (N = 47) och könsfördelningen var 55 % 

kvinnor och 45 % män. Åldern på deltagarna varierade mellan 18-19 år (M = 18,1) 

 

Etik 

 

Datan till studien samlades in i enlighet med Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapliga rådet har definierat fyra etiska krav som bör uppfyllas 

vid datainsamling, dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. 

Informationskravet 

 

Deltagarna informerades om att enkäten var del i en studie som gjordes av två studenter vid 

Örebro Universitet. Respondenterna informerades om att deltagandet i studien var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan., och att ingen 
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kompensation utgick för deltagandet. Information om att resultatet skulle komma att 

publiceras i form av en C-uppsats fanns även det att läsa. Deltagarna kunde under tiden de 

fyllde i enkäten fråga forskningsledaren om det var något de inte förstod. 

Samtyckeskravet 

 

Samtliga deltagare fick kryssa i en ruta där de medgav sitt samtycke till att delta i studien. Då 

alla respondenter var över 18 år behövdes inget samtycke ifrån målsman. 

Konfidentialitetskravet  

 

Deltagarna informerades om att deltagandet var helt anonymt. De informerades även om att 

den data som samlades in endast skulle användas till studien i fråga och att den inte skulle 

användas i andra syften. 

Nyttjandekravet 

 

Deltagarna informerades om att den data som samlades in endast skulle användas till studien i 

fråga och att den inte skulle spridas vidare för att användas inom något annat område. 

 

Procedur 

 

Eleverna fick fylla i enkäterna efter en lektion i idrott & hälsa, De informerades även om att 

de fick ta så lång tid på sig som de ville att fylla i enkäten, och den tog ca 10-15 minuter att 

fylla i. När respondenten fyllt i enkäten lämnades den in till läraren och respondenten lämnade 

rummet. 

 

3.1 Material 

 

Behovstillfredsställelse.   
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För att mäta upplevd behovstillfredsställelse hos elever inom idrott & hälsa användes en enkät 

av Standage, Duda & Ntoumanis (2005) som mäter elever inom idrott & hälsas upplevda 

behovstillfredsställelse utifrån Autonomi, Kompetens och Tillhörighet. Varje kategori hade 

fem påståenden, ett påstående per kategori var omvänt. Varje påstående börjar med ”På 

lektionerna i idrott & hälsa…” och sedan fick respondenten skatta en siffra mellan 1-7, där 1 

stod för ”Håller inte alls med” och 7 stod för ”Håller med fullständigt”. Exempel på 

påstående: Autonomi: ”Kände jag att jag kunde bestämma vilka färdigheter jag ville öva på”, 

Kompetens: ”Kände jag att jag hade ganska bra färdigheter inom ämnet” och Tillhörighet: 

”Kände jag att jag blev lyssnad på”.  

 

Motivation till idrott & hälsa.   

 

För att mäta motivation till idrott & hälsa användes en sedan tidigare beprövad enkät av 

Standage, Duda & Ntoumanis (2005). Enkäten är baserad på Självbestämmandeteorin och 

mäter Amotivation, Yttre reglering, Introjicerad reglering, Identifierad reglering och Inre 

motivation (Integrerad reglering är inkluderad i mätningen av inre motivation). Varje 

motivationsform mättes med 4 påståenden där respondenten fick skatta en siffra mellan 1-7, 

där 1 stod för ”Håller inte alls med” och 7 stod för ”Håller med fullständigt. Nedan följer ett 

exempel från varje motivationsform. Varje påstående började ”Jag deltog på idrotten…” 

Amotivation: Men jag vet egentligen inte varför. Yttre reglering: För att jag inte skulle få ett 

dåligt betyg. Introjicerad reglering: För att det inte skulle kännas bra om läraren tyckte att jag 

var dålig i idrott & hälsa. Identifierad reglering: För att det var viktigt för mig att göra bra 

ifrån mig i idrott & hälsa. Inre motivation: För att jag tyckte att det var roligt.  

 

Betyg i idrott & hälsa   

För att mäta betyg i idrott & hälsa fick respondenterna ange sitt uppnådda betyg i kursen 

idrott & hälsa 1 med alternativen: F, E, D,C,B, A. För att kunna använda uppgifterna om 

betyg i statistikprogrammet så kodades bokstäverna om till siffror med följande värden, F=0, 

E=1, D=2, C=3, B=4 och A= 5.  
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Bearbetning och analys 

När datainsamlingen var avklarad kodades alla variabler in i statistikprogrammet IBM Spss 

20. Autonomi, Kompetens och Tillhörighet mättes som tidigare nämnt med fem frågor var, i 

programmet slogs dessa fem frågor per kategori ihop till skalor. Cronbachs alpha för skalorna 

såg ut som följer: Autonomi: .838, Kompetens: .948, Tillhörighet: .954. Deskriptiv statistik i 

form av medelvärde och standardavvikelse togs fram för samtliga variabler. Variablerna 

Betyg, Autonomi, Kompetens och Tillhörighet var alla normalfördelade. Sedan kördes en 

Pearsons korrelationsanalys mellan Betyg och Autonomi, Kompetens, Tillhörighet. 

Motivationsstadierna Amotivation, Yttre reglering, Introjicerad reglering, Identifierad 

reglering och Inre motivation mättes med fyra frågor per stadie, varje stadies frågor slogs ihop 

till skalor. Cronbachs alpha för skalorna såg ut som följer: Amotivation: .949, Yttre reglering: 

.766, Introjicerad reglering: .872, Identifierad reglering: .928, Inre motivation .947. 

Amotivation var svagt positivt snedfördelad. Yttre reglering, Introjicerad reglering och 

Identifierad reglering var alla normalfördelade medan Inre motivation var svagt negativt 

snedfördelad.  

För att sedan undersöka fråga 2 så kördes en Pearsons korrelationsanalys mellan betyg i idrott 

& hälsa och varje motivationsstadie. Signifikansnivån för samtliga tester i studien sattes till 

p>.05. 

 

 

4. Resultat 

 

Inledningsvis togs deskriptiv statistik fram för alla variabler i studien fram, dessa presenteras i 

tabell 1.  
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4.1 

Tabell 1. 

Deskriptiv statistik för Betyg 1, Behovstillfredsställelse 2-4, Motivationsstadierna 5-9. 

 x̅   SD 

1. Betyg Idrott & hälsa 2.91 1.33 

   

2. Tillfredsställelse Autonomi 4.93 1.16 

3. Tillfredsställelse Kompetens 4.92 1.39 

4. Tillfredsställelse Tillhörighet 5.57 0.98 

   

5. Amotivation 2.09 1.33 

6. Yttre reglering 2.83 1.37 

7. Introjicerad reglering 2.50 1.26 

8. Identifierad reglering 4.45 1.87 

9. Inre motivation 5.20 1.62 

Notering: x̅ = Medelvärde. SD = Standardavvikelse.  

 

I tabellen ovan ser vi deskriptiv statistik för samtliga variabler i denna studie. Medelvärdet för 

betyg i idrott & hälsa är 2,91 vilket i det närmsta innebär ett C i betyg.  

 

 

4.2 

Fråga 1 

För att svara på fråga nummer 1 gjordes en korrelationsanalys mellan betyg i idrott & hälsa 

och autonomi, kompetens och tillhörighet. Resultatet presenteras i tabell 2. 

 

 

 

Tabell 2. 
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Korrelation mellan betyg i Idrott & hälsa och upplevd känsla av Autonomi, Kompetens och 

Tillhörighet. 

 Autonomi Kompetens Tillhörighet 

Betyg .504** .702** .628** 

N=47. *p < .05.** p < .01  

 

Undersökningen visar att det finns ett signifikant starkt positivt samband mellan autonomi och 

betyg i idrott & hälsa. Detta innebär att desto högre autonomi en elev känner, desto högre 

betyg har den, eller tvärtom.  

Det finns även ett signifikant starkt positivt samband mellan kompetens och betyg i idrott & 

hälsa. Detta indikerar att ju kompetentare en elev upplever sig vara på lektionerna i idrott & 

hälsa, desto högre betyg tenderar hen att ha i ämnet, eller tvärtom. 

Mellan tillhörighet och betyg i idrott & hälsa finns ett signifikant starkt positivt samband. 

Detta innebär att ju högre känsla av tillhörighet en elev känner på lektionerna desto högre 

betyg tenderar den att ha, eller tvärtom. 

 

4.3 

Fråga 2 

För att svara på fråga nummer 2 gjordes en korrelationsanalys mellan betyg i idrott & hälsa 

och motivationsstadierna. Resultatet presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. 

Korrelationer mellan betyg i idrott & hälsa och motivationsstadierna 

 Amotivation Yttre Introjicerad Identifierad Inre 

Betyg -.666** -.430** - .649** .684** 

N= 47.*p < .05.** p < .01  
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Undersökningen visar att det finns ett signifikant starkt negativt samband mellan Amotivation 

och betyg i idrott & hälsa. Korrelationen mellan amotivation och betyg är negativ, detta 

innebär att ju högre känsla av amotivation eleven har desto lägre betyg har hen, eller tvärtom.  

 

Det finns även ett signifikant negativt samband mellan Yttre reglering och betyg i idrott & 

hälsa. Sambandet mellan yttre reglering och betyg är även det negativt, detta innebär att ju 

mer man drivs av yttre reglering desto lägre betyg tenderar man att ha. 

 

Undersökningen kunde inte visa ett signifikant samband mellan Introjicerad reglering och 

betyg i idrott & hälsa. 

 

Resultatet visar att det finns ett starkt positivt samband mellan Identifierad reglering och 

betyg i idrott & hälsa. Detta innebär att ju i ju mer man drivs av identifierad reglering desto 

högre betyg har man, eller tvärtom.   

 

Mellan Inre motivation och betyg i idrott & hälsa finns det ett starkt positivt samband. 

Sambandet mellan inre reglering och betyg innebär att ju mer man drivs av inre reglering, 

desto högre betyg har man, eller tvärtom. 

 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers motivation till ämnet idrott & 

hälsa och denna motivations relation till deras betyg. Syftet delades upp i två 

forskningsfrågor, närmare bestämt: Hur starkt är sambandet mellan gymnasieelevers upplevda 

känsla av autonomi, kompetens och tillhörighet och deras betyg i idrott & hälsa? Samt: Hur 
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starkt är sambandet mellan de olika motivationsstadierna och gymnasieelevers betyg i idrott 

& hälsa? Tidigare forskning kring motivation till idrott & hälsa har övervägande fokuserat på 

inre motivation och amotivation, därför fokuserar denna studie på yttre motivation, och 

betygets samband med motivation till idrott & hälsa. Studiens huvudfynd var att det finns 

starka positiva samband mellan Autonomi, Kompetens och Tillhörighet och elevers betyg i 

idrott & hälsa. Resultatet visar även att det finns starka negativa samband mellan amotivation 

och yttre reglering och elevers betyg i idrott & hälsa samt starka positiva samband mellan 

identifierad reglering och inre motivation och elevers betyg i idrott & hälsa. 

 

Den första frågan syftade till att få svar på hur relationen mellan upplevd autonomi, 

kompetens och tillhörighet och gymnasieelevers betyg ser ut.  

 

Resultatet visar att Autonomi och betyg i drott & hälsa har ett positivt samband (.50). Detta 

innebär alltså att ju högre känsla av autonomi en elev har desto högre betyg tenderar den att 

ha, men det kan även vara tvärtom att ju högre betyg en elev har desto högre känsla av 

autonomi har den. Det är viktigt att poängtera att resultatet i denna studie endast visar 

samband mellan variabler och inte orsak och verkan. Autonomi innebär att en människa 

känner att man har kontroll över och möjlighet att styra sitt eget liv (Deci & Ryan, 2000). 

Autonomi på lektionerna i idrott & hälsa kan exempelvis innebära att man får vara delaktig i 

att välja aktiviteter och att man inte känner sig tvingad att utföra något man inte vill. Att ett 

bra betyg skulle leda till att man känner sig mer autonom känns inte särskilt troligt, däremot 

känns det troligare att hög känsla av autonomi ger förutsättningar för högre betyg. Vasquez, 

Patall, Fong Corrigan & Pine (2015) har i en metastudie gått igenom forskning om föräldrars 

autonomistöds samband med elevers akademiska prestationer. Deras slutsats efter ha gått 

igenom 36 studier på området var att det finns ett positivt samband mellan autonomistöd från 

föräldrar och deras barns prestationer i skolan. Hög känsla av autonomi hos eleverna har alltså 

ett samband med höga akademiska prestationer, något som även denna studie visar. Därför 

bör lärare i sin undervisning sträva efter att öka elevernas känsla av autonomi. Detta är något 

en lärare kan göra genom medvetna val kring lektionens upplägg (Standage, Duda & 

Ntoumanis, 2005; Perlman, 2013). 
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Mellan Kompetens och betyg i idrott & hälsa hittades det starkaste sambandet av de tre 

grundläggande behoven enligt självbestämmandeteorin, resultatet visar ett starkt positivt 

samband (.70). Resultatet indikerar att, även om denna undersökning inte kan slå fast att hög 

kompetens orsakar högt betyg, det är viktigt att eleven skall känna sig kompetent för att nå 

höga betyg i idrott & hälsa. Det skulle även kunna vara så att en egentligt kompetent elev som 

ändå får ett lågt betyg upplever sig mindre kompetent. Att det skulle finnas ett samband var 

ganska väntat då betyg skall fungera som ett mått på just kompetens inom ett visst område 

(Lundahl, 2011). Jaakola, Washington & Yli-Piipari (2012) visar i sin studie att elever som 

känner hög kompetens på lektionerna i idrott & hälsa tenderar att hålla på med fysisk aktivitet 

i framtiden i större grad än de som känner låg kompetens. Det är också känt att ett högt betyg 

i idrott & hälsa har ett samband med högre fysisk aktivitet även långt senare i livet (Engström, 

2008). Med hjälp av denna studie vet vi nu även att det finns ett positivt samband mellan 

kompetens och betyg i idrott & hälsa, därför är det viktigt att lärare arbetar för att främja 

elevers känsla av kompetens. Ett sätt att göra detta kan vara att man arbetar med 

individanpassning av undervisningen för att på så sätt få så många elever som möjligt att 

känna att de utvecklas och lyckas. Om man känner att man misslyckas med uppgiften man 

blir tilldelad är det lätt att man tappar motivationen och slutar försöka (Deci & Ryan, 2000). 

 

Även mellan Tillhörighet och betyg i idrott & hälsa visade resultatet ett starkt samband (.063) 

vilket innebär att ju högre känsla av tillhörighet en elev har på lektionerna desto högre betyg 

tenderar den att ha. Att en elev skulle få en högre känsla av tillhörighet på grund utav att den 

har ett högt betyg är förmodligen inte särskilt troligt, det är borde därför vara rimligt att göra 

detta antagande. Under lektionerna i idrott & hälsa så är samspel med andra vanligt 

förekommande till exempel i olika lagspel eller lekar. Deci & Ryan (2000) menar att om man 

inte känner tillhörighet till en grupp så är det lätt att man tappar sin motivation till att fortsätta 

med det gruppen håller på med. Standage, Duda & Ntoumanis (2005) har även konstaterat att 

känsla av tillhörighet leder till inre motivation. Det skulle alltså vara utmanande att nå ett högt 

betyg i ett ämne som idrott & hälsa där arbete i grupp är så pass vanligt utan känsla av 

tillhörighet.  

 

Denna studie har visat att ett tydligt samband mellan de grundläggande behoven autonomi, 

kompetens och tillhörighet och betyg i idrott & hälsa. Vi vet sedan innan att 
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behovstillfredsställelse av autonomi, kompetens och tillhörighet leder till högre inre 

motivation (Standage, Duda & Ntoumanis, 2005; Perlman, 2013), och att låg 

behovstillfredsställelse leder till låg inre motivation och hög amotivation (Shen et al., 2010), 

med hjälp av denna studie vet vi nu även att det finns ett positivt samband mellan 

behovstillfredsställelse och betyg. 

 

Fråga nummer två syftade till att undersöka de olika motivationsstadiernas samband med 

betyg i idrott & hälsa hos gymnasieelever. Stadierna som undersöktes var amotivation, yttre 

reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och inre motivation. Resultatet visar att 

det finns ett starkt negativt samband mellan amotivation och betyg i idrott & hälsa (-.67) 

vilket kan innebära att ju högre amotivation man känner desto lägre betyg tenderar man att ha, 

men det kan även innebära att ju högre betyg man har desto lägre amotivation känner man. 

Om en individ känner hög amotivation till något så innebär det att motivationen till detta är 

mycket svag eller icke existerande (Deci & Ryan, 2000). I en studie av Genevieve et al (2014) 

fick högstadie- och gymnasieelever svara på enkäter rörande deras upplevda motivation till 

flertalet skolämnen och sedan fylla i sina betyg, resultatet visar att hög känsla av amotivation 

leder till lägre betyg. Detta är i linje med vad Stephan, Caudroit, Boiché & Sarrazin (2011) 

rapporterar, de menar att det finns ett samband mellan hög amotivation och låga betyg, och att 

känsla av amotivation till ett ämne kan leda till att en elev kan försöka att skydda sin 

självkänsla genom att kategorisera det specifika ämnet som oviktigt för dem. Med hjälp av 

denna studie vet vi nu även att det finns ett negativt samband mellan amotivation och betyg i 

idrott & hälsa. Även om denna studie inte kan fastställa att det ena påverkar det andra så är 

det rimligt att i ljuset av tidigare forskning anta att amotivation har en negativ påverkan på 

betyg även inom idrott & hälsa.  Detta tillsammans med Stephan et al (2011)s konstaterande i 

åtanke är det viktigt att idrottslärare jobbar aktivt för att motverka amotivation hos sina elever, 

på kort sikt skulle detta kunna få eleven att höja sin studieprestation, vilket på lång sikt kan 

leda till förbättrade förutsättningar för god hälsa.  

 

Mellan yttre reglering och betyg visade resultatet att det finns ett negativt samband (-.43) 

vilket är intressant. Klapp Lekholm (2011) beskrev betyg som något som skall motivera 

elever till goda studieprestationer, fyndet i den här studien tyder dock på att om man drivs av 

yttre reglering så tenderar det att ha negativ påverkan på betyg. Det bör återigen poängteras 

att orsak och verkan inte kan utläsas ifrån denna studies resultat, men detta fynd skvallrar 
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ändå om att motivation är mångfacetterat och att elever inte enbart drivs av ett av 

motivationsstadierna. Som nämnt tidigare menar Wery & Thomson (2013) att betyg kan ha en 

motiverande roll inom utbildning men att det är viktigt att inte betyg är det enda som 

motiverar en elev. Forskning visar att om man som elev drivs i hög grad av yttre reglering så 

tenderar man även att må sämre psykiskt, ha sämre självkänsla och uppleva mer ångest än de 

som är högt inre motiverade (Vasteenkiste, Lens & Deci 2006). Betyg är som tidigare nämnt 

det kanske tydligaste exemplet på yttre reglering inom skolans värld och en tydlig motivator 

som lärare kan använda för att motivera sina elever. Att bortse från betyg som motivator är 

svårt och bör kanske inte heller göras, men med tanke på att yttre reglering har kopplingar till 

sämre psykiskt välmående samt att det finns ett negativt samband med betyg så finns det en 

poäng för läraren att försöka arbeta för att elevernas motivation till ämnet internaliseras.  

 

Mellan introjicerad reglering och betyg i idrott & hälsa kunde det inte hittas något statistiskt 

signifikant samband. Däremot hittades ett starkt positivt samband mellan identifierad 

reglering och betyg i idrott & hälsa (.65). Detta innebär att i ju högre grad man drivs av 

identifierad reglering desto högre betyg tenderar man att ha. Identifierad reglering innebär att 

man identifierat motivationen som sin egen och att man inte utför något för någon annans 

skull eller för en belöning, exempelvis betyg (Deci & Ryan, 2000). Genevieve et al (2014) har 

tidigare visat att identifierad reglering är positivt relaterat till höga akademiska prestationer. 

Assor, Vasteenkiste & Kaplan (2009) har i en studie gjort en jämförelse mellan introjicerad 

reglering och identifierad reglering och dess påverkan på elevers välmående och akademiska 

prestationer, resultatet visar att de som drivs av identifierad reglering rapporterar ett högre 

välmående samt att de presterar bättre i skolan än de som drivs av introjicerad reglering. Detta 

indikerar att ju mer internaliserad en elevs motivation är desto högre betyg tenderar den att ha 

i ämnet, och desto högre välmående tenderar den att ha när den deltar på lektionerna. 

 

Slutligen så visade studien att det finns ett starkt positivt samband mellan inre motivation och 

betyg i idrott & hälsa (.68) vilket innebär att i ju högre grad man drivs av inre motivation 

desto högre betyg har man i idrott & hälsa, eller tvärtom. Detta är i linje med vad Genevieve 

et al (2014) skriver, de har vid en överblick av forskningsläget kring inre motivations 

koppling till akademiska prestationer genomgående hittat starka positiva samband mellan de 

två. Då betyg klassas som yttre reglering (Deci & Ryan, 2000) så är det mindre troligt att 

betyget är det som gör en elev inre motiverad, även om yttre motivation kan internaliseras. 
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Det är förmodligen mer troligt att den inre motivationen leder till högre betyg. Weihong, 

Zachary & Zan (2015) har i sin studie visat att elever som är inre motiverade till idrott & 

hälsa rör sig mer än de som är övervägande motiverade av de andra stadierna av 

självbestämmandeteorin. Deras studie visar också att de som känner hög amotivation till 

ämnet rör sig minst av alla elever i studien. Kan lärare lyckas med att internalisera elevers 

motivation till idrott & hälsa så är mycket vunnet, de rör på sig i högre grad på lektionerna 

och tenderar att få högre betyg än de som inte är inre motiverade. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att motivation till idrott & hälsa har en stark koppling 

till elevers betyg i idrott & hälsa, både gällande de grundläggande behoven autonomi, 

kompetens och tillhörighet, och när det gäller de olika motivationsstadierna.   

 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Det finns vissa svagheter med denna studie som är viktiga att adressera. Som tidigare 

konstaterats så är det inte möjligt att ta reda på kausalitet när man använder sig av 

korrelationsanalys som instrument för undersökningen, även om det går att spekulera i vilken 

variabel som påverkar vilken kan man aldrig vara säker på att det verkligen är så. Man bör 

även vara medveten om att studien genomfördes på endast en skola och att förutsättningarna 

för olika skolor skiljer sig åt, därför är det svårt att generalisera resultatet. En ytterligare 

svaghet är att bortfallet vid datainsamlandet är relativt stort med sina 21,3 %, detta 

kombinerat med att snittbetyget för eleverna är högt, 2,91 vilket sånär motsvarar ett C, skulle 

kunna innebära att de som har lågt betyg avböjt att svara. Att behöva skriva sitt betyg kan 

vara känsligt för vissa och det föreligger en risk att det övervägande är elever med hög 

motivation till idrott & hälsa som svarat.  

 

Det finns även styrkor med studien. Det finns sedan tidigare en hel del forskning kring 

amotivation och inre motivation till idrott & hälsa, det var däremot väldigt svårt att hitta 

forskning rörande yttre motivation till idrott & hälsa, och med det betyg. Den här studien har 
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om än i liten mån bidragit med ökade kunskaper om sambandet mellan betyg och motivation 

till idrott & hälsa. Signifikansnivån för undersökning sattes till 0,05 såsom brukligt, men det 

visade sig att alla resultat utom ett var signifikanta även på 0,01 nivån. Dessutom hade 

mätinstrumenten höga alphavärden. Även om studien inte är vidare generaliserbar så har den 

ändå visat att ämnet tåls att forskas vidare på. 

 

5.3 Studiens kunskapsbidrag 

 

Som tidigare nämnt är stillasittandet och brist på fysisk aktivitet ett problem i dagens samhälle 

och skolan ses av forskare som en del i lösningen av problemet då i princip alla barn och 

ungdomar går i skolan och får möjligheten att delta i idrott & hälsa-undervisning. 

(Vlachopoulos, Kartazi & Kontou, 2013; Jaakola, Washington & Yli-Piipari, 2012; 

Acquaviva, 2012; Standage, Duda & Ntoumanis, 2005; Engström 2008). Det är dock inte alla 

elever som är motiverade till att delta i undervisningen och detta gör idrottslärares jobb 

utmanande (Vlachopoulus, Katarzi & Kontou, 2013). Tidigare forskning kring ämnet idrott & 

hälsa och motivation har till stor del fokuserats på hur man får elever att bli inre motiverade 

och få dem att bli mindre amotiverade (Jaakola, Washington & Yli-Piipari, 2012; Standage, 

Duda & Ntoumanis, 2005). Vid en överblick av forskningsläget så konstaterades det att yttre 

motivation och betyg var något som inte fanns särskilt mycket forskat kring och därför 

syftade denna studie till att utöka kunskapen om detta.  

 

Resultatet visar att det finns negativa samband mellan amotivation och yttre reglering och 

betyg, medan det finns positiva samband mellan identifierad reglering och inre motivation och 

betyg.  Även om det inte är möjligt att konstatera att det ena orsakar det andra vid 

användandet av korrelationsanalys så tycks det vara så att om en elev drivs av de stadier som 

ligger närmst amotivation så tenderar den att ha lägre betyg än en elev som drivs av de stadier 

som ligger närmst inre motivation. Som idrottslärare vill man förmodligen ha elever som 

tycker om att gå till lektionerna och gillar att utöva de aktiviteter som utförs, man har alltså 

mycket att vinna på att försöka få sina elever inre motiverade. Om man som idrottslärare 

lägger upp sin undervisning så att eleverna känner sig autonoma, kompetenta och känner 

tillhörighet så ökar deras inre motivation (Shen et al., 2010 ; Standage, Duda & Ntoumanis, 
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2005). Och med hjälp av denna studie har det konstaterats att inre motivation och höga betyg 

har starkt samband. Engström (2008) visade i sin studie att de med ett högt betyg i idrott & 

hälsa när de var femton år rörde på sig fem gånger mer vid femtio års ålder än de med låga 

betyg, att det endast skulle vara betyget i sig som leder till detta är förmodligen inte fallet, 

med tanke på hög inre motivations samband med höga betyg kan en del i förklaringen vara att 

de är högt motiverade sedan innan. Därför är det viktigt att idrottslärare får utbildning kring 

hur motivation fungerar för att på ett medvetet sätt kunna arbeta för att öka motivationen till 

fysisk aktivitet hos sina elever, så att dessa dels kan nå högre betyg men framförallt få ett 

grundläggande intresse för att röra på sig.  

 

5.4 Konklusion 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns positiva samband mellan de grundläggande 

behoven autonomi, kompetens och tillhörighet och betyg i idrott & hälsa för gymnasielever. 

Det kan också konstateras att det finns starka negativa samband mellan amotivation och yttre 

reglering och betyg, samt att det finns starka positiva samband mellan identifierad reglering 

och inre motivation. Lärare i idrott & hälsa bör således arbeta för att ge elever förutsättningar 

för ökad inre motivation och med det högre betyg. Med högre inre motivation till ämnet och 

högre betyg ökar chansen till att eleven är fysiskt aktiv senare i livet, vilket kan bidra till 

förbättrad hälsa både fysiskt, psykiskt och socialt. Något som är viktigt för såväl individen 

som samhället. 
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