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Abstract  

 
Ökad fysisk aktivitet i skolan är ett ämne som intresserar många. Motiveringarna till den ökade fysiska aktiviteten 

är att det leder till ökad koncentration och i sin tur ökade studieresultat. De elever som har en ökad mängd fysisk 

aktivitet under skoltid är de mer motiverade till studier? Denna studie behandlar just elever med ökad fysisk 

aktivitet under skoltid. Syftet med studien är att undersöka motivationen hos elever med specialidrott inom 

gymnasieskolan i jämförelse med elever som inte har specialidrott i skolan, men tränar en specifik idrott på sin 

fritid. Undersökningen har genomförts genom intervjuer av tre olika grupper av informanter. De tre olika 

urvalsgrupperna är lagidrott, individuellidrott och idrott på fritiden. Urvalsgruppen som avviker mest är 

lagidrottarna som motiverades till största del av yttre reglering.   
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1. Inledning 
 

Bagøien, Halvari och Nesheim (2010) har gjort en studie gällande ökad motivation kopplat till 

fysisk aktivitet. Men studier kring motivation och fysisk aktivitet jämför sällan skillnader 

mellan lagidrottare och individuella idrottare. Mål med detta arbetet är att undersöka om det är 

någon skillnad på motivationen mellan de elever som ägnar sig åt lagidrott, de som ägnar sig 

åt individuell idrott. Dessutom jämfördes om det fanns någon skillnad på motivationen mellan 

de elever som tränar sin specifika idrott på skoltid genom specialidrott och de elever som enbart 

tränar sin specifika idrott på fritiden. Eleverna som tränar specialidrott har ett större antal 

timmar fysisk aktivitet under sin skoltid i jämförelse med de elever som tränar sin specifika 

idrott på fritiden. Anledningen till att antalet fysiskt aktiva timmar skiljer mellan dessa två 

grupper är för att båda grupperna har idrott och hälsa undervisning i skolan. Medan gruppen 

som läser specialidrott i skolan har både idrott och hälsa timmarna och specialidrotts timmar. 

Ericsson och Karlsson (2014) visar på att fysisk aktivitet är positivt i ett inlärningssyfte. 

Ericsson och Karlssons forskning visar att fysisk aktivitet är positivt i ett inlärningssyfte är 

denna undersökning intressant, för att se hur motivationen påverkar de olika idrottsaktiviteterna 

och de tre olika urvalsgrupperna. De tre urvalsgrupperna består av lagidrottare, individuella 

idrottare och de som har idrott på fritiden. Fritz (2017) visar att fysisk aktivitet är positivt i ett 

inlärningssyfte. Med utgångspunkt i att fysisk aktivitet är positivt i ett inlärningssyfte önskar 

forskarna undersöka om elever med mer idrottstimmar på schemat är mer motiverade till 

studier, jämfört med elever utan idrottsspecialisering i skolan. Förhoppningsvis kommer 

studien att bidra med kunskap om det finns något samband mellan idrott och högre motivation 

i skolan och om det skiljer sig mellan olika urvalsgrupper. Genom denna forskning önskar 

författarna bidra med kunskap om den ökade fysiska aktiviteten bidrar till ökad motivation, 

samt att det då i sin tur kan vara en grund till att motivera ökad fysisk aktivitet för alla 

gymnasieelever. Ericsson och Karlsson (2014) visade i sin studie ett samband mellan god 

motorik hos elever och betyg i ämnena Svenska, Engelska, Matematik och Idrott och hälsa. 

Fritz (2017) såg också ett samband mellan fysisk aktivitet och betyg. Fritz har i sin 

undersökning fått ett resultat som visar att de pojkar som hade mer skolidrott fick förbättrade 

slutbetyg i årskurs nio. Samt andelen elever som klarade behörighetskraven till 

gymnasieutbildning ökade med den ökade skolidrotten, ökningen sågs främst bland killarna.  
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Riksidrottsförbundet (2012) har gjort en undersökning där de har överfört idrotten till siffror 

och i en tabell över flest antal utövare så är fotboll, gymnastik och innebandy är de tre idrotter 

som är i topp. Utifrån att fotboll, gymnastik och innebandy är i topp upplever författarna att det 

verkar som att lagidrott är mer populärt i Sverige jämfört med individuell idrott.  

 

Hansen (2018) hävdar att det finns ett fåtal saker som är lika viktigt för hjärnan som att 

människor ägnar sig åt fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet gynnar koncentrationen, minnet, 

kreativiteten och ökar stresståligheten. Hansen menar på att fysisk aktivitet gör att människan 

kan processa information snabbare och ökar tankemässiga resurser när det behövs. Vidare 

menar han på att fysisk aktivitet ökar inlärningen, om den fysiska aktiviteten ökar inlärningen 

anser vi att det är intressant att undersöka hur de elever som har mer fysisk aktivitet på schemat 

upplever motivationen till ämnet idrott och hälsa i skolan. Vidare kring idrott och hälsa skriver 

Bagøien, Halvari och Nesheim (2010) i sin studie att elever i skolan har ett bristande intresse 

och anser att ämnet idrott och hälsa inte är roligt. 

 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) hävdar att motivation är människans drivkraft och vid 

bristande motivation försämras prestationen. Motivation är en grundförutsättning för 

människors prestationer. Eftersom motivationen är en så viktig drivkraft vill vi genom denna 

studie undersöka om motivationen och därmed människans drivkraft ökar med en större mängd 

fysisk aktivitet. Motivation handlar om inre eller yttre faktorer som skapar drivkraft i oss 

människor till att vilja göra något. 

 

Förhoppningsvis kommer studien att bidra med kunskap om det finns något samband mellan 

specialidrott och en högre motivation i Idrott och hälsa och om det skiljer sig mellan olika 

urvalsgrupper. Om studien kan visa på ett samband mellan mer idrott på schemat och 

motivation till studier, borde det vara ett argument till att öka antalet idrottstimmar i skolan. 

Vilket kan underlätta undervisningen inom idrott och hälsa för lärarna vad gäller motivation av 

elever, då lärarna skulle kunna få mer tid till att hjälpa eleverna lyckas utifrån sina individuella 

förutsättningar och mål. 
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Men även om motivationen mellan olika urvalsgrupper skiljer sig, kanske det går att se vilka 

möjligheter eller förutsättningar som kan skapas för att utveckla Idrott och hälsa 

undervisningen mot högre motivation bland eleverna.  

2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om motivationen till studier hos 

gymnasieelever med specialidrott respektive gymnasieelever som inte har specialidrott men 

som tränar en idrott på fritiden. Finns det någon skillnad mellan elever som ägnar sig åt 

lagidrott jämfört med individuell idrott? 

 

 

2.1 Frågeställningar 
● Är elever med specialidrott mer eller mindre motiverade till studier jämfört med elever 

som inte har specialidrott i skolan? 
● Vilka eventuella skillnader/likheter mellan de gymnasieelever som utövar specialidrott 

inom lagsport jämfört med de gymnasieelever som har en individuell idrott.  
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3. Begreppsdefinition 
 

3.1 specialidrott 
Skolverket (2019 a) skriver i Gymnasieskola 2011 (Gy11) så ska ämnet specialidrott 

möjliggöra en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en vald idrott. Det 

behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Ämnet 

specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium (RIG) eller 

nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). 

 

Johansson (2005) förklarar att ämnet specialidrotts fokus är att träna, samt att växa inom sin 

specialidrott. Eleverna får möjlighet att satsa på både studier och idrotten.  

 

3.2 Idrottsspecialisering  
Inom gymnasieskolan finns möjligheten att läsa kurserna Idrott och hälsa 1-specialisering och 

Idrott och hälsa 2-specialisering. Inom dessa specialiseringskurser skriver skolverket (2019) 

att eleverna som läser kursen får inom en vald idrott fördjupa sig i bland annat taktik, teknik 

och regler. 

 

3.3 Motivation  
Hassmén, Hassmén och Plate (2003) skriver att motivation är inre och yttre krafter som bidrar 

till energi och bevarar beteenden. När en individ har brist på motivation leder det till att 

individen presterar sämre. Den sämre prestationen är oberoende av vad det är individen ska 

prestera i, om en individ inte har motivationen blir prestationen sämre. Vidare skriver Hassmén 

et al., (2003) att motivation är grunden till att människor ska prestera och en grund till den 

mänskliga aktiviteten. 
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3.4 Need achievement theory  
Need achievement theory är en av de två motivationsteorier som Hassmén et al., (2003) skriver 

om. Denna teori beskriver författarna som att antingen sträva efter att uppnå framgång eller så 

väljer man att försöka undvika misslyckanden. Den andra teorin som Hassmén et al., (2003) 

skriver om heter Test anxiety approach. Denna teori handlar om situationer som redovisningar, 

prov och tester. 

 

3.5 Amotivation  
Amotivation kännetecknas av brist på ett syfte med den aktivitet en person ägnar sig till att 

göra. Genom denna brist på ett syfte så uppvisar personen en brist på motivation. Hassmén et 

al., (2003) skriver att amotivation kan delas in i 4 olika kategorier. Den första av dessa 4 

kategorier är amotivation till följd av att en person känner att den saknar kunnande och 

prestationsförmåga inom den aktivitet personen ägnar sig åt. 

  

Den andra kategorin Hassmén et al., (2003) skriver om handlar om amotivation till följd av att 

en person är övertygad om att en upplagd strategi inte kommer att ge det utfall denna person 

önskar.  

 

Den tredje kategorin gällande amotivation fokuserar på att personen uppfattar beteendet som 

en påfrestande del och att det är för mödosamt för att engagera sig i. 

 

Den fjärde och sista kategorin som Hassmén skriver om gällande amotivation är då en person 

känner känslor som oförmåga och även en brist på kontroll. 

 

3.6 Yttre motivation  
Den yttre motivationen förklarar Hassmén et al., (2003) handlar om de positiva följderna som 

deltagande i en aktivitet kan medföra. De individer som motiveras av yttre motivation känner 

sig ofta pressade. Den höga pressen leder till en ökad nervositet och en del i detta är att den 

egna kontrollen är mindre hos de personer som motiveras av yttre faktorer. 
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3.7 Inre motivation 
Den inre motivationen förklarar Hassmén et al., (2003) handlar om att man är motiverad av sig 

själv, för att man tycker att något är intressant eller roligt.  Inre motivation leder till utebliven 

negativ påfrestning och leder istället till mer känslor av glädje, njutning och avslappning. 

 

4. Bakgrund 

4.1 Idrottsgymnasier 
Idrottsgymnasier startades för att skapa möjligheter för elever att satsa på sin idrott, parallellt 

med studier i samma kvalitet som elever utan idrottsspecialisering (Johansson, 2005). 

Förutsättningarna i ämnet specialidrott är där det varierar som mest bland skolans ämnen. 

Anledningen till att förutsättningarna är olika vilket beror på att det finns en mängd olika typer 

av idrottsgymnasier. Först finns riksidrottsgymnasier som har rikstäckande intagningar till sina 

program, sedan finns det regionala idrottsgymnasier och lokala idrottsgymnasier. Vidare 

skriver Johansson att det även finns gymnasier och program som har idrottsprofil. Sedan finns 

det även gymnasier som inte klassar sig som idrottsgymnasier, men de erbjuder kursen 

specialidrott. Johansson skriver att alla dessa olika typer av idrottsgymnasier bedömer sina 

elever utifrån samma kursplan och samma betygskriterier. 

 

Genom införandet av Gy11 skedde en förändring då det kom till specialidrotten. Lund (2011) 

förklarar att med införandet av Gy11 begränsades specialidrotten till rikstäckande intag (RIG) 

och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Där RIG står för riksidrottsgymnasierna 

som har rikstäckande intagningar, medan NIU står för nationellt godkända idrottsutbildningar. 

De nationella idrottsutbildningarna kom till för att få bort lokala små kurser som skolorna själva 

anordnade och istället få samma utbildning nationellt. Det är inom RIG och NIU som ämnet 

idag kan genomföras förklarar Lund. 

 

Skolverket (2019b) skriver att ämnet specialidrott lyfter fram att ämnet är en möjlighet för 

eleven att utvecklas inom sin valda idrott. Men de betonar även att ämnet främjar till ett 

hälsosamt idrottande där eleverna får kunskaper om bland annat kroppen, kost och 

idrottskarriären. Skolverket betonar också det faktum att det enbart är nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) och idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium (RIG) som får 

tillhandahålla specialidrott som ämne i skolan.  



 

7 

 

 

Regeringen skriver om specialidrott i gymnasieskolan i prop (2007/08:1) att pojkar och flickor 

ska få möjligheten att satsa på sin idrott på elitnivå genom att kombinera studier med idrottslig 

utveckling. Syftet med specialidrotten är även att eleverna ska få kvantitativ och kvalitativ 

träning som är bra, samt att detta sker i en idrottsmiljö som är stimulerande. Eleverna får även 

en grund förberedelse inför en elitkarriär i framtiden. 

 

4.2 Maslow 
Maslow (1970) kom upp med en teori om människans grundläggande behov som utgjordes av 

fem steg. Varje behov måste vara tillgodosett innan nästa steg kan uppfyllas. Grunden till 

motivationsteorierna lades redan av Maslow 1943.   

 

Fysiologiska behov 

Är det första och grundläggande behovet är hunger, törst och sex. Maslow beskriver att 

människan som saknar allt i livet, är det mest troligt att den stora motivationen skulle vara de 

fysiologiska behoven. 

 

Behov av säkerhet 

När det fysiologiska behovet är uppfyllt kan en individ få nya behov och då tar Maslow upp 

behovet av säkerhet. Inom behovet av säkerhet tar han upp beskydd, frihet från känslan av 

rädsla och behov av säkerhet. 

 

Behov av kärlek och samhörighet 

Nästa steg i hierarkin är kärlek, tillhörighet och tillgivenhet vilket innefattar både att ge och få 

tillgivenhet/ kärleksfullhet.  

 

Behov av uppskattning 

Människor har ett behov eller en önskan om en hög utvärdering av sig själva, självkänsla eller 

självrespekt och för andras åsikt. Dessa behov delas därför in i två underkategorier. De behov 

som Maslow sätter i den första kategorin är Kompetens, styrka och uppnåelse. I den andra 

kategorin handlar det om en önskan till ett gott rykte, med status, ära, berömmelse, 

uppmärksamhet, uppskattning, erkännande och värdighet. 
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Självreglering behovet 

Detta behov förklarar Maslow som människans önskan till självuppfyllelse och man har en stor 

önskan att bli det bästa man kan bli. Den specifika form detta behov tar varierar mellan olika 

personer, det kan handla om att bli bra i en sport eller att bli den bästa föräldern man kan bli. 

Vidare förklarar Maslow att den gemensamma nämnaren för självreglerings behovet är att det 

brukar vila på tidigare tillfredsställelse av fysiologiska behovet, säkerhet behovet, kärlek och 

samhörighets behovet och behov av uppskattning. 

 

Maslows behovstrappa eller hierarki är grunden till den mänskliga motivationen och därigenom 

en viktig grund i Self determination theory och Hassmén vilket även bildar en grund till denna 

studie.  

 

4.3 Motivation 
Skolverket (2019c) skriver på sin hemsida att motivation är en viktig del till elevers framgång 

i skolan. Då en lärare tror på elevens möjligheter att lyckas leder denna tro till ökad motivation. 

Genom den ökade motivationen ökar också möjligheten för eleven att nå målen. Vidare 

definierar skolverket (2019c) motivation som en önskan hos individen själv till att delta i 

lärandeprocesser. Inre och yttre faktorer påverkar motivationen till att delta i lärande 

processerna.  

 

I förhållande till skolverket (2019c) tar Skaalvik och Skaalvik (2016)  upp vikten av att eleverna 

själva tror på sin förmåga att klara av skolan och den tro eleverna har på sin förmåga leder i sin 

tur till ökad motivation. Vidare förklarar de att elever som tror på sin förmåga arbetar hårdare 

i skolan. Motivationen har betydelse för elevernas lärande genom koncentration, uthållighet, 

insatser och lär strategier. Genom den ökade motivationen får eleverna större insatser till 

uppgiften. Dessa elever som tror på sin förmåga inom skolan tenderar att vara mer ihärdiga då 

de får problem och de visar även ett större intresse till skolan.  

4.4 Spelintelligens 
Vestberg, Petrovic och Lerner (2018) har gjort en studie på fotbollsspelare och deras mycket 

goda exekutiva funktioner och den spelintelligens de exekutiva funktioner i sin tur leder till. 

De exekutiva funktionerna handlar om hur fotbollsspelarna kan läsa av spelare på plan, bollen 

och spelet i helhet. Genom fotbollsspelares avläsning av spelet kan spelaren handla på ett sätt 
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ingen kunnat förutspå och det är just detta som Vestberg, Petrovic och Lerner lyfter fram som 

är så speciellt. Vilket de menar skapar förutsättningar för en snabbare inlärning. Vestberg, 

Petrovic och Lerner menar att dessa exekutiva funktionerna bidrar till människans förmåga att 

fatta beslut och att de fotbollsspelare som sitter inne på dessa exekutiva funktioner har störst 

chans att gå långt inom fotbollen. Vidare förklarar de att en riktad uppmärksamhet, 

avsökningsförmåga, multiprocessande, inhiberingsförmåga, kognitiv flexibilitet och kreativitet 

vilket är exekutiva funktioner. Förmågorna gör att hjärnan lättare söker av rätt information, 

samt att de exekutiva funktionerna höjer den kognitiva flexibiliteten, multiprocessandet och 

inhibering förmågan, vilka bearbetar den inkomna informationen och den kreativiteten som 

påverkar hur vi agerar utifrån den inkomna informationen. Vad individen upplever att 

informationen säger och den slutsats individen drar styr riktningen för den kreativitet och vad 

individen gör. När det gäller att upprätthålla information ”online”, och därigenom ge underlag 

till beslutsfattande, har arbetsminnet en viktig funktion. När det kommer till att välja ut spelare 

till olika fotbollslag skriver Vestberg et al.,(2018) att talangscouter söker spelare som fortsätter 

kämpa och utvecklas även då de yttre belöningarna försvinner. Så det inte är de yttre 

belöningarna som styr hur hårt man kämpar och satsar på sin fotboll. 
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5. Tidigare forskning  
 

Bagøien, Halvari och Nesheim (2010) har gjort en studie i Norge på 329 gymnasieelever, denna 

studie syftar till att utläsa om det finns någon skillnad på motivationen till fysisk aktivitet på 

fritiden och motivationen eleverna har till fysisk aktivitet på skoltid. Vidare undersöker de även 

den fysiska aktiviteten i förhållande till det psykologiska välbefinnandet.  

 

Den trans kontextuella modellen kring uppfattad kompetens var starkare för den fysiska 

aktiviteten på fritiden jämfört med den autonoma motivationen till fysisk aktivitet på fritiden i 

förhållande mellan den autonoma motivationen inom fysisk utbildning och välbefinnande i 

allmänhet. Vidare gjorde de en jämförelse mellan flickor och pojkar gällande den fysiska 

aktiviteten i förhållande till psykologiskt välbefinnande. Jämförelsen visar på att en högre 

uppfattad kompetens för den fysiska aktiviteten på fritiden och ansträngningar av fysisk 

aktivitet indikerade på att pojkar hade högre välbefinnande i allmänhet jämfört med flickor. 

I Bagøien, et.al., studie använde de sig av autonomy-supportive lärande, vilket har visat att 

eleverna uppfattar som positivt kopplat till att elevernas psykologiska behov blir 

tillfredsställda. Vidare var det kopplat till den autonoma motivationen hos eleverna inom den 

fysiska undervisningen, som också var positivt sammankopplad med autonom motivation och 

uppfattad kompetens i fysisk aktivitet på fritiden. 

 

Fritz (2017) har gjort en studie gällande fysisk aktivitet under tillväxtperioden hos 

barn/ungdomar. Han har fokuserat på hur fysisk aktivitet under tillväxtperioden påverkar 

muskler, ben, risken för frakturer och studieresultat. Vidare skriver författaren att det finns 

studier som omnämner förbättrat minne och inlärning kopplat till ökad fysisk aktivitet. Utifrån 

de följderna med förbättrat minne och inlärning menar författaren att det skulle vara möjligt 

med ökade studieresultat genom den ökade fysiska aktiviteten. De återkommande PISA-

rapporterna visar att resultaten i svensk grundskola har försämrats under de senaste årtiondena. 

Till följd av dessa försämrade resultaten menar Fritz att det finns ett stort intresse för om den 

fysiska aktiviteten bidrar till ökade studieresultat. Med detta som bakgrund skriver Fritz att 

Bunkefloprojektet startades, i projektet medverkar barn från fyra grundskolor i Malmö. En av 

de fyra skolorna (interventions skolorna) utökade undervisningen i ämnet idrott och hälsa från 

60 minuter i veckan till 200 minuter i veckan, de 200 minuterna var uppdelat på 40 minuter om 

dagen. Författaren förklarar att de tre andra skolorna (kontrollskolorna) fortsatte med 60 
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minuter undervisning idrott och hälsa i veckan. Resultat visade att pojkar som hade mer 

skolidrott fick förbättrade slutbetyg i årskurs nio, samt andelen elever som klarade 

behörighetskraven till gymnasieutbildning ökade med den ökade skolidrotten, ökningen sågs 

främst bland pojkarna. Bland flickorna i studien såg författaren några effekter av den ökade 

fysiska aktiviteten i studieresultaten. Studien visar på ett samband mellan ökad skolidrott och 

förbättrade studieresultat. Vidare är studien vetenskaplig grund till att föreslå idrott dagligen i 

grundskolan för alla elever. 

 

 

Ericsson och Karlsson (2014) har gjort en studie kring daglig undervisning i idrott och hälsa 

och dess effekter på motorik och skolprestationer. Studien är gjord på två grupper, en grupp 

har fysisk aktivitet på schemat alla skoldagar, denna grupp kallas interventionsgruppen. Den 

andra gruppen i studien fortsatte med den ordinarie Idrott och hälsa undervisningen som var en 

till två timmar i veckan, denna grupp kallas för kontrollgrupp. Interventionsgruppen och 

kontrollgruppen följdes sedan från att de var sju till nio år tills att de blev 16 år gamla och gick 

ut årskurs nio. Ericsson och Karlsson har valt att undersöka skolämnena Svenska, Matematik, 

Engelska och Idrott och hälsa. Ericsson och Karlsson kommer fram till att betygen i de fyra 

undersökta ämnena är högre bland pojkarna i interventionsgruppen, detta jämfört med betygen 

i kontrollgruppen bland pojkarna. Ericsson och Karlsson kan inte hitta någon liknande skillnad 

då de jämför flickorna i de olika grupperna. Pojkarna i kontrollgruppen hade lägre betyg 

jämfört med flickorna i kontrollgruppen. Medan i interventionsgruppen kunde inte de se någon 

skillnad mellan pojkarna och flickorna. Det var större andel elever i interventionsgruppen som 

uppnådde gymnasiebehörighet jämfört med kontrollgruppen. Ericsson och Karlsson förklarar 

skillnaden i gymnasiebehörighet med att större andel pojkar i interventionsgruppen uppnådde 

gymnasiebehörighet jämfört med pojkarna i kontrollgruppen. Studien pekar på daglig fysisk 

aktivitet i skolan och extra motorisk träning för de elever som anses behöva det, kan förbättra 

både motoriken och betygen i de fyra undersökta ämnena. Men det kan även öka antalet elever 

som blir behöriga till gymnasiestudier. 
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6. Teori  
Studiens teoretiska utgångspunkter grundar sig på Hassméns et al. (2003) teori som bygger på 

Self determination theory (Deci & Ryan, 2008) och Maslows (1970) behovshierarki. För att 

kunna förklara grunden i de olika underkategorierna i figur 1 så krävs det förståelse hur 

motivation skapas och var den kommer ifrån. Dalen (2015) menar på att forskaren bör ha god 

kunskap och vara påläst inom ämnet för att kunna plocka ut delar som visar på olika 

dimensioner gällande forskningsområdet. Men även att få till de delar som plockas ut så de 

lyfter fram varandra och visar på olika dimensioner inom forskningsområdet. 

6.1 Self determination theory 

Deci och Ryan (2008) beskriver Self Determination Theory (SDT) som en teori som är grundad 

på erfarenhet om motivation, utveckling och välmående och kopplar ihop personlighet, 

motivation och det mest optimala funktionssättet för bäst belöning. SDT har sina rötter i 

Maslows behovshierarki och har utvecklats därifrån till den teori den är idag. SDT delar in 

motivation i två basläger med inre motivation och yttre motivation (intrinsic och extrinsic) och 

menar på att båda typerna är kraftfulla grunder när det kommer till att skapa vilka vi är eller 

hur vi uppför oss.  Vidare menar de på att yttre motivation är en kraft som får människor att 

uppföra sig på ett visst sätt som grundar sig på yttre källor och resultat, det kan vara 

lagkamraterna i laget, mamma och pappa, en tränare m.fl.  Den inre motivationen kommer 

inifrån och är ett inre driv som orsakar och påverkar ett beteende, människans 

grundvärderingar, intressen och människans moral. Detta kan tolkas som att inre och yttre 

motivation är diametralt motsatta varandra, men det är inte hela sanningen då SDT skiljer 

mellan autonom motivation och kontrollerad motivation. Till detta hör även att människan 

sällan drivs av antingen det ena eller det andra utan snarare som ett kontinuum från ett icke 

självbestämmande till ett självbestämmande. SDT fokuserar inte på mängden motivation utan 

teorin fokuserar på olika typer av motivation, med fokus på autonom motivation, kontrollerad 

motivation och amotivation som förutsättningar för resultat, relationer och välbefinnande. Deci 

och Ryan lyfter även upp amotivation som en del i motivations spektrumet, och menar på att 

amotivation är helt icke autonomt och där det saknas all typ av motivation eller driv.  SDT 

utgår ifrån Maslows grund idé om människans behovshierarki och har därefter skapat två 

modeller, där den ena är själv-determinations konstanten (Tabell 1), vilket är en modell som 

visar på en skala från den icke självbestämmande amotivationen till vänster med yttre 

motivation i mitten och den till den självbestämmande inre motivationen till höger. 
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Tabell 1: Visar själv-determinations konstanten, spektrumet grå från vänster till höger med amotivation och icke 

självbestämmande genom yttre motivation mot den inre motivationen där men är självbestämmande.  

 Icke självbestämmande                       Självbestämmande 

Motivation Amotivation              Yttre Motivation  Inre motivation 

Reglerings stil Ingen reglering Yttre 

reglering 

Introjicerad 

reglering 

Identifierad 

reglering 

Integrerad 

reglering 

Inre reglering 

Vad är källan till 

motivationen  
Opersonlig Yttre Någorlunda 

Yttre 

Någorlunda 

Inre 

Inre Inre 

Vad reglerar 

motivationen 

oavsiktlig ovärderande, 

ingen kontroll, 

inkompetens 

Yttre, 

Belöning & 

Bestraffning 

Självkontroll, 

ego-involverad, 

inre belöning & 

bestraffning 

Medveten 

värdering, 

upplever att man 

är viktig 

Överensstämmande, 

medvetenhet, 

självförverkligande 

Intresse, roligt, naturlig 

tillfredsställelse 

 

 

Enligt Deci och Ryan så bygger modellen på förståelsen över hur motivationen är uppbyggd 

och hur det kan förändras, spektrumet överlappar och tydliggör de olika delarna av amotivation, 

yttre motivation och inre motivation. De menar på att de olika delarna hänger ihop.  

● Amotivation är placerat i den vänstra delen av spektrumet och är där individer är helt 
osjälvständiga och saknar helt eget driv. Där har de problem med att uppfylla några av 
deras behov.  

● Yttre reglering är där motivationen är enbart styrd av yttre faktorer och reglerad av olika 
former av belöning och bestraffning, föräldrar, träningskamrater etc. 

● Introjicerad reglering är när motivationen är något yttre reglerad men är driven av 
självkontroll, vilket resulterar att individer sätter individuella belöningar och 
bestraffningar.  

● Identifierad reglering är där motivationen är någorlunda baserad på medvetna 
värderingar vilka är personliga och viktiga för individen.  

● Integrerad reglering är när individen börjar bli mer motiverad av inre källor och 
individen drivs av att bli mer inflytelserik över sina egna val och mål. 

● Längst till höger visar på en individ som är helt styrd utav inre källor och av inre 
reglering. Individen är självmotiverande och själv drivande, och drivs utav att det är 
roligt och meningsfullt.   
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Även om själv-determination och inre motivation är det generella målet för de flesta individer 

styrs vi alla mer eller mindre utav yttre regleringar emellanåt, och det behöver inte alltid vara 

ett negativt resultat.   

 

Deci och Ryan menar på att både den inre och yttre motivationen är stora källor till hur vi 

bestämmer över vårt beteende, då båda driver oss till de tre grundbehoven som är identifierade 

enligt SDT. Den andra modellen utgår därför från människans tre grund behov; kompetens, 

självständighet och relationer och kan ritas ut i enlighet med figur 2.   

1. Med kompetens menar man det behov människan har att förverkliga, skapa kunskap 
och skicklighet. Med det menas att människor har ett behov av att känna att de kan 
bygga upp sin kompetens och utveckla och behärska olika uppgifter som är viktiga för 
dem. 

2. Med självständighet menar man att människor har ett behov av att känna att det är de 
själva som styr deras liv och framtid, men viktigast för människan är att känna att de är 
i kontroll av sina egna beteenden.  

3. Med relationer menar man att människor har ett behov av att känna tillhörighet, 
gemenskap och relationer med andra människor.  

 
Figur 1: Är ett försök till att visa på hur de tre olika grundbehoven hänger ihop, att de alla är en del av helheten 

och att de är lika viktiga alla tre i SDT.  

 

När det kommer till mål och måluppfyllning föreslår SDT att det inte bara är innehållet i målet 

som är viktigt utan snarare varför människan strävar mot det, vilket kan reflekteras direkt 

tillbaka till måendet hos den enskilda individen. Med andra ord så mår människan bättre och 

är mer framgångsrik om det finns möjlighet att sträva efter de egna uppsatta målen på sitt egna 

sätt, än att behöva följa vissa ramar och regleringar. Det appliceras även på yttre motiveringar 
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så som hälsa eller kändisskap. Deci och Ryan menar alltså att människan är mer tillfreds och 

självförverkligande när hon får jaga målen självständigt, för sina egna skäl och med sin egen 

metod.  

 

6.2 Hassmèns motivationsteori  
 

Motivationsskalan i figur 2 går från amotivationens brist på syfte och mål vilket leder till en 

brist på motivation till den yttre motivationens olika steg tills vi tillslut når den inre 

motivationen. Hassmén et al., (2003) skriver att den yttre motivationen kan delas upp i olika 

underkategorier och då det kommer till den yttre motivationen finns det fyra kategorier.  

 

1. Yttre reglering, en person som drivs av en yttre belöning, detta kan vara att man 
blir uttagen till att spela i förstafemman i sitt hockeylag. 

2. Introjicerad reglering, en person som utför en aktivitet för att denna annars 
skulle få skuldkänslor. Detta för att personen inte valt detta själv och känner då 
en press på att genomföra denna aktivitet. 

3. Identifierad reglering, är något självvalt, för att individen anser att målet är 
viktigt eller roligt. Trots att aktiviteten personen ska utföra inte är något roligt 
för individen, är den medveten om resultatet av aktiviteten vilket bidrar till det 
roliga målet.  

4. Integrerad reglering, en person som gör val utifrån sin situation, exempelvis 
väljer bort vissa aktiviteter på fritiden under tävlingssäsongen.  

 

Vidare skriver författarna att den inre motivationen kan delas upp i tre underkategorier som 

lyder enligt följande: 

1. Inre motivation för att lära sig och nå kunskap, en person drivs av att lära sig och 
uppleva något nytt, samt får genom denna tillfredsställelse. 

2. Inre motivation för att uppnå något, en person som försöker överträffa sig själv genom 
att försöka göra något svårare än det man kan. Denna person uppnår tillfredsställelse 
genom att försöka sig på det och har inte ett fokus på prestationen av det utan just 
försöken att göra detta svårare exempelvis steg i dans. 

3. Inre motivation för att uppleva stimulans, en person som deltar i en aktivitet och det 
den vill uppnå med aktiviteten är positiva sinnesupplevelser, exempelvis att känna sig 
snabb kan vara en sådan sinnesupplevelse. 

 

I figur 1 ser vi hur de olika motivationerna utvecklas mot inre motivation och även hur ett 

samband finns mellan de olika underkategorierna i definitionen motivation.  
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Vi har valt att i detta arbete utgå från dessa olika kategorier, men vi har valt att klumpa ihop de 

inre motivationerna som en helhet i enlighet med figur 2.  

 
Figur 2: modellen förklaras genom att de solida linjerna indikerar en direkt effekt av de angränsande 

motivationsnivåer, men de prickiga linjerna visar på en indirekt effekt av de icke närliggande motivation nivåerna; 

tillstånd att visa figur av Cliff Mallett (2019-03-20). 

 

Not. Amotivation= Amotivation; External regulation = Yttre reglering; Introjected regulation = Introjicerad 

reglering; Identified regulation= Identifierad reglering; Integrated regulation = Integrerad reglering; Intrinsic 

motivation = Inre motivation 
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7. Metod 
I kommande avsnitt beskrivs hur denna studie har genomförts. Följande rubriker presenteras 

nedan: urval av informanter, forskningsetiska principer, validitet, reliabilitet, genomförande 

och bearbetning och analys av data. Arbetet är utfört med intervjuer som metod, samt 

semistrukturerad intervjuform för att få ut så mycket information av eleverna som möjligt.  

 

7.1 Insamlingsmetod 
Hassmén et al., (2003) använder sig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i teorin om 

motivation. Socialkonstruktivism är ett perspektiv att använda sig av för att kritiskt granska 

fakta, den handlar om att inte ta det naturliga för givet. Vilket då kan appliceras på de svar som 

samlades in av de intervjuerna. Vidare förklarar Wennberg (2010) att teorin 

socialkonstruktivism kommer med förslag på den sociala verklighetens struktur. Anledningen 

till att socialkonstruktivismen kommer med förslag på den sociala verklighetens struktur är för 

att naturliga handlingar ska undvikas att uppfattas som naturliga. Wennberg menar att 

socialkonstruktivismens mål är att svara på hur människans kunskap påverkas av den sociala 

kontexten vi lever i. 

 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt,  tre intervjuer var telefonintervjuer, en intervju gjordes 

i hemmet, en intervju genomfördes på ett bibliotek och 13 gjordes i anknytning till idrottshallar. 

Fem intervjuer genomförde intervjuarna tillsammans och resterande 13 genomfördes på olika 

håll. Intervjuerna bestod utav 20 förutbestämda intervjufrågor (se bilaga 2) och därefter var 

intervjuarna fria att ställa valfria följdfrågor. Exempel från de 20 förutbestämda frågorna är 

Vad innebär motivation för dig ? och Vad motiverar dig till att prestera i 

idrottsundervisningen? Informanterna blev underrättade om GDPR och gav sitt medgivande 

för deltagande i studien, därefter signerade de ett information och samtyckesbrev se bilaga 1. 

Intervjuerna spelades in och sparades för transkribering och kategorisering.  

 

7.2 Urval av informanter  
Informanterna har valts ut genom kontakt med olika skolor som har specialidrott som 

kurs/program. För att komma i kontakt med elever inom det tänkta undersökningsområdet.  

Dalen (2015) skriver att val av informanter är en mycket viktig fråga inom den kvalitativa 

forskningen. Vem är det som ska intervjuas, hur många ska intervjuas och vad är kriterierna 
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för att välja ut just dessa informanter? Är frågor som Dalen tar upp då det kommer till urval av 

informanter. Om betydelsen av ”lämpliga urval” förklarar Dalen att forskare kan stöta på 

problem som till exempel utvalda informanter inte vill delta i studien. Eller städer där det finns 

universitet, kan de möjliga informanterna, lärare eller rektorer vara mättade av studier på grund 

av att det kan förekomma ganska många studier i en sådan universitetsstad. Utifrån dessa 

möjliga händelser kan man få ändra sitt urval eller söka på andra platser för att komma åt de 

informanter man söker. Vilket innebar i denna studie att det var svårt att få tag i informanter 

på grund at en mättad marknad.   

 

Kriterieurval är “en tryggare väg” förklarar Dalen då forskaren inte har den stora teoretiska 

grunden, då kan man som forskare istället inför val av informanter kolla in området man är 

intresserad av att forska inom. Utifrån att man har kollat in området kan man få insikter och 

genom de insikterna få fram vad det är för urval man ska använda sig av i sin studie. Genom 

de här insikterna kan man även få fram om man borde förändra sitt urval innan man går vidare 

i processen. Genom att ha insikt inom specialidrott kunde författarna finna lämpliga vägar att 

få tag på informanter i de olika urvalsgrupperna. 

 
Tabell 2: Informanter med idrott på fritiden, vilken årskurs de går i gymnasiet och vilken idrott de ägnar sig åt. 

Idrott på fritiden   

Namn Årskurs Idrott 

Svea 2 Fotboll 

Erik 2 Bodybuilding 

Liam 1 Innebandy 

Maja 1 Innebandy 

Hanna 1 Innebandy & fotboll 

Wilma 1 MMA & fotboll 
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Tabell 3: Informanter med specialidrott inom individuell idrott, vilken årskurs de går på gymnasiet och vilken 

idrott de ägnar sig åt. 

Specialidrott 
individuell idrott 

  

Namn Årskurs Idrott 

Stina 3 Längdskidor (NIU) 

Anton 2 Längdskidor (NIU)  

Kajsa 1 Golf (RIG) 

Anna 2 Golf (RIG) 

Karl 3 Golf (NIU) 

Mia 1 Friidrott (RIG) 

 
Tabell 4:Iinformanter med specialidrott inom lagidrott, vilken årskurs de går på gymnasiet och vilken idrott de 

ägnar sig åt. 

Specialidrott 
lagidrott 

  

Namn Årskurs Idrott 

Alice 2 Fotboll (NIU) 

Karin 1 Innebandy (NIU) 

Sofia 1 Innebandy (NIU) 

Emma 2 Innebandy (RIG) 

Vera 2 Innebandy (RIG) 

Elsa 3 Innebandy (RIG) 
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7.3 Forskningsetiska principer 
 

De fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har publicerat för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning och är avsedda att tillhandahålla grundregler för relationen 

mellan forskare och informant i en undersökning. De fyra principerna är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. År 2017 kom vetenskapsrådet ut 

med en uppdaterad version av de forskningsetiska principerna. Eftersom vi anser att 

forskningsetiska principerna från 2002 och 2017 kompletterar varandra har vi använt oss av 

båda versioner i förklaringarna av de fyra forskningsetiska principerna.  

 

Informationskravet är den första forskningsetiska princip som vetenskapsrådet (2002) 

behandlar bland de fyra forskningsetiska principerna. I informationskravet framgår tydligt att 

information om forskningens syfte ska presenteras för informanterna. Information om att 

deltagandet i studien är frivilligt och att informanten får avbryta sin medverkan när helst den 

vill, ska också tydligt framgå i informationen till informanterna.  

 

Samtyckeskravet förklarar vetenskapsrådet (2017) innebär tydliggörande om att deltagandet i 

studien är frivilligt, samt de kan avbryta sitt deltagande när de vill. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att författaren ser till att de uppgifter som samlas in inte 

kommer att spridas till utomstående personer. Anledningen till att författaren ska se till att 

uppgifterna som samlats in inte sprids vidare är för att författaren har fått dess uppgifter i 

förtroende (vetenskapsrådet 2017). 

 

Den sista forskningsetiska principen som vetenskapsrådet (2002) skriver om är 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in endast skall användas i 

forskningssyfte. Den insamlade datan kommer enbart att användas av författarna i denna studie 

och endast till denna studie. 

7.4 Validitet och realibilitet 
Dalen (2015) betonar vikten av att ställa bra frågor och ge informanten utrymme till 

innehållsrika och uttömmande svar. Detta eftersom informationen från informanten är en 

viktigt del av underlaget för ett fylligt och relevant material. Intervjufrågorna är skapade med 

hänsyn till studiens syfte och frågeställningar, vilket förstärker validiteten i enlighet med Trost 
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(2010) som även menar att validitet betyder att en fråga eller instrument mäter det som den är 

avsedd att mäta.  

 

Trost (2010) förklarar att reliabiliteten syftar på tillförlitligheten i undersökningen, samt menar 

Trost att i en kvalitativ studie räknar man med att det är låg standardisering till skillnad från en 

kvantitativ studie där det krävs en hög standardisering för att studien skall ha en hög reliabilitet. 

Vidare menar Trost oförutsedda händelser som exempelvis en felsägning är den typ av 

information som sedan kan användas i analysdelen. Undersökningens tillförlitlighet stärks 

genom att information om intervjuare och studiens syfte och struktur var likvärdig under 

samtliga intervjuer. De förberedelser som intervjuarna har vidtagit innan intervjuernas start 

stärker tillförlitligheten. Då intervjuerna har transkriberats ordagrant kan tillförlitligheten av 

transkriberingen betraktas som hög. Då materialet har genomgått en noggrann analys med 

kodning, tematisering och kategorisering av data kan man även anse att tillförlitligheten på 

resultatredovisningen som god. 

 

7.5 Genomförande 
Första steget i studien var att söka efter relevant litteratur till avsnitten bakgrund och tidigare 

forskning. Sökningen utfördes framförallt via Umeå Universitets databas där artiklar, 

tidskrifter och avhandlingar hittades. De mesta frekventa sökorden som användes var fysisk 

träning, motivation, physical education, physical activity, sms (sport motivation scale). 

Böckerna som använts till studien har även de lånats via Umeå universitetsbibliotek, 

stadsbiblioteket och sökning genomfördes via databasen på universitetsbiblioteket, samt några 

böcker köptes in. Därefter gjordes en grundlig genomgång av den funna litteraturen som sedan 

bidrog till en sammanställning av det mest relevanta utifrån studiens syfte vilket presenteras i 

avsnitten bakgrund och tidigare forskning.  

 

Andra steget i studien var att söka efter informanter som passade in i de kategorier som hade 

satts upp för studien. Detta gjordes genom att bestämma de olika idrotter som skulle kunna 

ingå och sedan kontakta rektorer och/eller de lärare där de eventuella informanterna kunde 

finnas. Kontakt med lärare gjordes via telefon och vid personligt möte där information om 

studiens syfte och en förfrågan om intervjuer kunde äga rum. Parallellt med sökningen av 

informanter så utformades frågorna till intervjuerna samt informationsbrevet, när frågorna och 

informationsbrevet var klart och godkänt av handledaren påbörjades intervjuerna (se bilaga 1 
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& 2). Trost (2010) menar på att den mest betydelsefulla förberedelsen med arbetet av intervjuer 

är att vara inläst på frågornas område. 

 

Målet med antal intervjuer var fem intervjuer med gymnasieelever som har individuell 

specialidrott, fyra intervjuer med elever som har lagsport som specialidrott och fyra intervjuer 

med gymnasieelever som inte har någon specialidrott på schemat men har idrott på fritiden. 

Innan insamlingen av data var klar hade vi sex intervjuer med gymnasieelever med individuell 

specialidrott, sex med lagsport som specialidrott och sex gymnasieelever som inte har någon 

specialidrott på schemat. Av de arton intervjuer vi genomförde var tre av intervjuerna över 

telefon, detta för att dessa elever bor på annan ort och inte hade möjlighet till att delta i en 

fysisk intervju då det fanns tillfälle för det.  

 

Intervjutillfällena inleddes med en presentation av intervjuaren/intervjuerna och därefter gavs 

information om syftet och en säkerställning av en tillåtelse att spela in intervjun och 

information om GDPR kontrollerades.  Efter presentationen så genomfördes intervjun som 

bestod utav 28 fastställda frågor och några följdfrågor, varje intervju tog cirka 10–30 minuter, 

och spelades in med hjälp utav diktafon appen på mobilen. Kvale, S., & Brinkmann, S., (2014) 

menar på att transkriberingen är startpunkten i den analyserande processen vilken är 

betydelsefull för studiens redovisning av resultat. Transkriberingen av intervjuerna gjordes 

därför fortlöpande genom avlyssning av ljudfilen antingen med hjälp av hörlurar eller med 

hjälp utav högtalare, och transkriberingen genomfördes ordagrant Patel, R., & Davidson, B. 

(2011) menar på att bearbetningen och analysen av data förenklas genom att omvandla ljud till 

text.  

 

7.6 Bearbetning och analys av data 
Med alla intervjuer klara och transkriberade satte vi oss gemensamt ned med de utskrivna 

transkriberingarna och intervjufrågorna framför oss. För att välja ut vilka intervjufrågor som 

svarade bäst på frågeställningarna i arbetet, samt vilka intervjufrågor som bidragit med bäst 

data. De utvalda frågorna markerades med färgpennor för att tydliggöra vilka frågor som ska 

behandlas. Sedan kategoriserades svaren in från informanterna i motivationsskalan i enlighet 

med tabell 1. Till exempel så svarade Vera på frågan vad är viktigast för dig med idrott och 

hälsa? ”Ja att man ha kul med sina klasskompisar och sådär” (Vera).  Därefter satt författarna 
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var för sig och analyserade svaren från intervjuerna och det visade sig att interbedömar-

reabiliteten var mycket god då båda drog samma kategoriseringar. Som svaret från Vera 

kategoriserades som en ren yttre reglering, eftersom Vera pekade på klasskompisarnas 

betydelse. Därefter kunde vi placera in resultatet i en figur och få en överblick på hur datan såg 

ut.   
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8. Resultat 
 
I följande avsnitt presenteras resultatet av de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna. 

Resultatet redovisas uppdelat i de sex utvalda frågorna. Där varje motivations kategori är 

tilldelad var sin färg för att lättare åskådliggöra resultatet. Svaren tolkades och placerades 

utifrån figur 2 in i olika diagram, ett diagram per urvalsgrupp och fråga.   

 

Amotivation = blå 

Yttre reglering = röd 

Introjicerad reglering = gul 

Identifierad reglering = grön 

Integrerad reglering = lila 

Inre motivation = ljusblå  

 

Till sist sammanställs resultatet över samtliga frågor. 

8.1 Vad motiverar dig till skolarbete? 
Resultatet på frågan om vad som motiverar dig till skolarbete visar på den stora gemensamma 

nämnaren i alla tre urvalsgrupper är den största motivationen till skolarbete Identifierad 

reglering, vilket innebär att de själva valt det för att man tycker att det är viktigt. Svaret från 

Stina kategoriserades som identifierad reglering och löd enligt följande: ”Ja men det är väl att 

jag vill nå framgång inom ja, men skolan och kunna sen utbilda mig till det jag vill typ”.  

 

Vidare kan författarna se att gruppen lagidrottare är de enda som motiveras av yttre reglering 

till skolarbete av de tre urvalsgrupperna, vilket innebär att de har en motivation som drivs av 

något eller någon utifrån, Sofia svarade ”Resultaten efteråt”.  Samtidigt finns det i gruppen 

lagidrottare en informant som har en inre motivation till skolarbete, vilket innebär att 

motivationen kommer inifrån individen själv och har drivet till att lära sig något nytt och 

utvecklas. Det finns en stor skillnad mellan informanterna i lagidrottsgruppen då det finns både 

inre motiverade och yttre motiverade informanter. De individuella idrottarna är däremot väldigt 

samlade i sin motivation där det är störst andel informanter som är motiverade av identifierad 

reglering. Men även en informant i urvalsgruppen individuella idrottare är motiverade av 
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integrerad reglering, vilket innebär att personen gör val utifrån sin situation. Exempelvis för 

att undvika att bli sjuk under tävlingssäsongen undviker man platser där det är störst risk att bli 

smittad. Den identifierade regleringen och den integrerade regleringen ligger bredvid varandra 

på motivationsskalan i figur 2. Svaret från Mia kategoriserades som integrerad reglering och 

löd enligt följande: 

 
För att jag vill lära mig nya saker och att jag har ett mål med skolan, jag har valt att gå natur och det är ju 
för att jag vill någonstans med det som har med naturämnena att göra, ja men till exempel kemi, jag vill 
kanske bli lärare eller något sånt, och då vet jag att jag måste lära mig det här för att jag ska kunna bli 
det. 

 

Även urvalsgruppen idrott utanför skoltid är samlade i sin motivation på motivationsskalan i 

figur 2 där de är motiverade av introjicerad reglering, identifierad reglering och inre 

motivation. Den introjicerad regleringen innebär att personen utför en aktivitet som inte är 

självvald och får genom detta skuldkänslor om denne ej genomför aktiviteten. Men det är stor 

skillnad mellan den introjicerade regleringen och den inre motivationen i att den inre 

motivativationen kommer inifrån personen själv och är något den brinner för. Detta i 

förhållande till den introjicerade regleringen som är något man gör för att inte få skuldkänslor 

för att någon annan vill att personen ska göra detta. 

 

Figur 3,4,5: Figur 3 visar motivations kategorierna lagidrottarna motiveras av på fråga 1. Figur 4 visar motivations 

kategorierna individuella idrottarna motiveras av på fråga 1. Figur 5 visar motivations kategorierna idrott på 

fritiden motiveras av på fråga 1. 

 

8.2 Påverkar din idrottsspecialisering/ idrott motivationen till ämnet idrott och 

hälsa? 
I resultatet framkom det en skillnad mellan de tre urvalsgrupperna där de som har individuell 

idrott är som en blandning av lagidrotts och fritidsgruppen. Det som kan utläsas av 

urvalsgruppen lagidrott är att de till största del styrs av yttre reglering, men att det även fanns 
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informanter som hade en introjicerad reglering när det gäller motivationen till ämnet idrott och 

hälsa. I den gruppen av informanter som har individuell idrott var det en jämn spridning mellan 

Amotivation, Introjicerad reglering och Integrerad reglering. Amotivationen innebär att 

eleverna inte ser ett syfte eller har brist på ett syfte. De informanter som hade idrott på fritiden 

uppgav amotivation eller integrerad reglering som påverkan för ämnet idrott och hälsa. Svea 

svarar på frågan ”Nej det tycker jag inte, alltså jag tyck nej” vilken författarna anser är 

Amotivation.   
 

Figur 6,7,8: Figur 6 visar motivations kategorierna lagidrottarna motiveras av på fråga 2. Figur 7 visar motivations 

kategorierna individuella idrottarna motiveras av på fråga 2. Figur 8 visar motivations kategorierna idrott på 

fritiden motiveras av på fråga 2. 

 

8.3 Händer det att du funderar på att sluta med din idrott? 
Resultatet på fråga tre visar att i alla tre urvalsgrupperna finner författarna att kontrasterna yttre 

reglering och inre motivation. Karl svar är av kategorin inre motivation och han svarade enligt 

följande:  
Nä, jag har ju inte hållt på med det här så länge, så alltså det är mycket nytt och jag lär mig hela tiden nya 
saker, vilket jag tycker är roligt och det är ju kul att lära sig nya saker och så än så länge eftersom jag är 
ny inom det så nä det har jag inte tänkt. 

 

Vidare är det tydligt att en lika stor andel informanter i urvalsgrupperna lagidrott och 

individuell idrott drivs av integrerad reglering. I urvalsgrupperna individuell idrott och idrott 

på fritiden är det en lika stor andel informanter som drivs av introjicerad reglering. 

Urvalsgruppen idrott på fritiden motiveras en andel informanter av identifierad reglering, 

denna andel är i förhållande till de två andra urvalsgruppernas motivation från integrerad 

reglering. 
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Figur 9,10,11: Figur 9 visar motivations kategorierna lagidrottarna motiveras av på fråga 3. Figur 10 visar 

motivations kategorierna individuella idrottarna motiveras av på fråga 3. Figur 11 visar motivations kategorierna 

idrott på fritiden motiveras av på fråga 3. 

8.4 Vad motiverar dig till att prestera i idrottsundervisningen? 
Resultatet på fråga fyra visar ett samband mellan alla tre urvalsgrupper, där de motiveras av 

identifierad reglering. Mias svar på frågan är enligt följande: 
Ja men det är så klart att det blir betyget. Man vill ju ha det för att komma någon annanstans, så det är 
väll egentligen det som påverkar idrottslektionerna, sedan tycker jag att det är rätt kul där med men det är 
lite beroende på vad man gör. 
 

Detta kategoriserades som identifierad reglering då det både är betyget som är något yttre och 

att hon tycker att det är rätt kul som gör att svaret kategoriseras som identifierad reglering.  

 

Det finns även ett samband mellan lagidrottare och individuella idrottare vad gäller integrerad 

reglering. Den integrerade regleringen återfinns inte i urvalsgruppen idrott på fritiden. Däremot 

finns det ett samband mellan urvalsgruppen lagidrott och idrott på fritiden, där båda dessa 

urvalsgrupper motiveras av introjicerad reglering och inre motivation. Avslutningsvis vad 

gäller fråga fyra så är urvalsgruppen idrott på fritiden den enda gruppen där en andel 

informanter motiveras av yttre reglering. 

 

Figur 12,13,14: Figur 12 visar motivations kategorierna lagidrottarna motiveras av på fråga 4. Figur 13 visar 

motivations kategorierna individuella idrottarna motiveras av på fråga 4. Figur 14 visar motivations kategorierna 

idrott på fritiden motiveras av på fråga 4. 
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8.5 Utmanar undervisningen i idrott och hälsa dig? 
Resultatet på frågan visar att samtliga urvalsgrupper drivs av introjicerad reglering och 

identifierad reglering. Majas svar betraktar författarna som introjicerad reglering på grund av 

att hon anser att den idrott som informanten själv ägnar sig åt kunde bli lite lojt på 

idrottslektionerna.  
Ähm ja beroende på vad man gör, när vi haft kondition och styrka så kan man ju pusha sig själv till sin 
max äh på så sätt ja men ibland när vi har fotboll eller innebandy sånt som man själv håller på med så 
kan det bli lite lojt på idrottslektionerna 
 

Urvalsgruppen idrott på fritiden har endast dessa två motivationer. Medan i urvalsgrupperna 

lagidrott och individuell idrott finns även samband i den yttre regleringen. Sedan har båda 

urvalsgrupperna lagidrott och individuell idrott en motivations kategori till bland sina svar, 

men där det stora kontraster i vilken motivations kategori detta är. För informanterna inom 

lagidrotten är den sista motivations kategorin amotivation. Medan för informanterna inom 

individuell idrott är den sista motivations kategorin inre motivation. 

 
Figur: 15,16,17: Figur 15 visar motivations kategorierna lagidrottarna motiveras av på fråga 5. Figur 16 visar 

motivations kategorierna individuella idrottarna motiveras av på fråga 5. Figur 17 visar motivations kategorierna 

idrott på fritiden motiveras av på fråga 5. 

 

8.6 Vad är viktigast för dig med idrott och hälsa? 
Resultatet för fråga sex visar ett samband mellan alla urvalsgrupper. Vad som framkom var 

att samtliga urvalsgrupper motiveras av introjicerad reglering och integrerad reglering. 

Hanna svarade  ”mmm det är väll viktigt att jag ska känna att det är kul att hålla på med det 

vi gör på idrotten”. Hannas svar kategoriserades som introjicerad reglering på grund av att 

det inte är ett tydligt svar som visar på inre motivation, utan det uppfattades av författarna 

mer som velande och trevande.  
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Det finns ett samband mellan urvalsgruppen lagidrott och individuell idrott beträffande yttre 

reglering. Vera svarade ” ja att man ska ha kul med sina klasskompisar o så där” Vilket 

kategoriserades in som yttre reglering på grund av att hon ville ha kul med sina 

klasskompisar. 

 

Urvalsgruppen individuell idrott har även ett samband med idrott på fritiden beträffande 

identifierad reglering. Den identifierade regleringen har lika stor andel i urvalsgrupperna 

individuell idrott och idrott på fritiden. Erik svarade ”alltså ämnet, alltså typ att få ett betyg, 

det är därför jag är där men sen så är det kul och lära sig saker också” vilket kategoriserades 

som identifierad reglering då det är både kul men till största delen regleras av yttre 

motivation som betyget. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur: 18,19,20: Figur 18 visar på motivations kategorierna lagidrottarna motiveras av på fråga 6. Figur 19 visar 

motivations kategorierna individuella idrottarna motiveras av på fråga 6. Figur 20 visar motivations kategorierna 

idrott på fritiden motiveras av på fråga 6. 

 

8.7 Resultat sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns det skillnader mellan de olika motivations kategorierna och de 

skiljer sig mellan de sex olika frågorna. Att motivations kategorierna skiljer sig åt mellan 

frågorna är inte konstigt, eftersom frågorna är av olika karaktärer och att människor generellt 

tycker olika. Den urvalsgrupp som sticker ut är lagidrottare som verkar ha störst andel yttre 

reglering i förhållande till de andra två urvalsgrupperna.  
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9. Analys 
I följande avsnitt presenteras en analys över resultatet från de kvalitativa intervjuerna vilka 

kopplas samman med vad tidigare forskning säger inom området. De teoretiska 

utgångspunkterna; self determination theory, de olika motivationsteorierna och Hassmèns 

(2003) motivationsskala som bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt används som 

verktyg för analysen. Analysen är därför uppdelad i sex olika delar en del för respektive fråga. 

För att kunna påvisa de olikheter och likheter som finns mellan de olika informantkategorierna. 

9.1 Vad motiverar dig till skolarbete? 
Enligt Fritz (2017) finns det studier som omnämner förbättrat minne och inlärning kopplat till 

ökad fysisk aktivitet. Utifrån de följderna med förbättrat minne och inlärning menar Fritz 

(2017) att det skulle vara möjligt med ökade studieresultat genom den ökade fysiska 

aktiviteten. Även Skolverket (2019) skriver på sin hemsida att motivation är en viktig del till 

elevers framgång i skolan. Resultatet på denna fråga gällande motivation till skolarbete visar 

att den största andelen informanter oavsett kategori motiveras av identifierad reglering vilket 

Hassmén et al., (2003) menar att det innebär att individerna själva valt det för att de tycker att 

det är viktigt. Eftersom eleverna motiveras av identifierad reglering som är att individen drivs 

att göra något för att individen själv anser att det är viktigt. Då kan vi tolka det som att största 

andelen elever i alla tre urvalsgrupper anser att skolarbete är viktigt. I enlighet med Deci och 

Ryan (2008) och SDT visar resultatet av fråga ett på att den övervägande delen av alla tre 

uravlsgrupperna är styrda av en inre källa eller en någorlunda inre källa. Endast två av 

lagidrottarna hade yttre reglering som källa till motivation. Samt två av informanterna som 

hade idrott på fritiden hade en någorlunda yttre motivation till källa för vad som motiverade 

dem till skolarbete.  

 

Största skillnaden mellan urvalsgrupperna är att bland lagidrottarna motiveras några 

informanter av yttre reglering, vilket innebär att deras driv för studierna kommer utifrån. 

Medan bland de individuella idrottarna motiveras några av integrerad reglering vilket är en inre 

källa till motivering. Bland de som idrottar på fritiden motiveras några av introjicerad reglering 

vilket är en någorlunda yttre källa till motivation. Sett till figur 2 visar den att de motivations 

kategorier där alla tre urvalsgrupper har olika motivation. Då går det ändå att se ett samband 

mellan urvalsgruppen lagidrottare som motiveras av yttre reglering och urvalsgruppen idrott 

på fritiden som motiveras av introjicerad reglering. De ligger närmare i motivationsnivå i 
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enlighet med figur 2 i jämförelse med var de individuella idrottarna som motiveras av 

integrerad reglering ligger på den skalan. 

 

9.2 Påverkar din idrottsspecialisering/ idrott motivationen till ämnet idrott och 

hälsa? 
Inom de informanter med lagidrott var största andelen yttre reglering, vilket Hassmén et al., 

(2003) menar innebär att de har en motivation som drivs utav något eller någon utifrån. Att det 

var just den yttre regleringen för lagidrottarna är väldigt intressant i förhållande till att Vestberg 

et. al., (2018) skriver att talangscouterna inom fotbollen söker de spelare som fortsätter kämpa 

och utvecklas även då de yttre belöningarna försvinner. Så att det inte är de yttre belöningarna 

som styr hur hårt man kämpar och satsar på fotbollen. I resultatet av urvalsgruppen lagidrottare 

var det den urvalsgrupp som mest motiverades av yttre reglering. Enligt Vestberg et.al., (2018) 

så innebär det att de eleverna inte kommer vara av intresse för talangscouterna, då de söker 

individer som motiveras av inre reglering för uttagning till ett fotbollslag.  

 

Informant gruppen med individuell idrott, visar att de tre motivations kategorierna var lika stora 

även om de var amotivation, introjicerad reglering och integrerad reglering. Där det visar på 

en dragning åt vänster på spektrumet av figur 2.  Hassmén et. al., (2003) att amotivation innebär 

att eleverna inte ser ett syfte eller har brist på ett syfte. Med den introjicerade regleringen menar 

Hassmén att personen utför en aktivitet som inte är självvald och får skuldkänslor om denne ej 

genomför aktiviteten. Den integrerade regleringen förklarar Hassmén innebär att personen gör 

val utifrån sin situation, exempelvis för att undvika att bli sjuk under tävlingssäsongen så 

undviker man platser där det är störst risk att bli smittad. 

Idrott på fritiden största andel var amotivation vilket innebär att dessa individer har brist på ett 

syfte och ett mål likt en andel av individerna i urvalsgruppen individuell  

idrott. 

 

Det finns ett samband mellan urvalsgrupperna individuell idrott och idrott på fritiden med 

motivations kategorierna amotivation och integrerad reglering. 

Sedan finns det även ett samband mellan urvalsgrupperna lagidrott och individuell idrott med 

motivations kategorin introjicerad reglering.  
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9.3 Händer det att du funderar på att sluta med din idrott? 
I alla tre urvalsgrupper har samma antal informanter angett att de motiveras av inre motivation. 

Inre motivation förklarar Hassmén et al., (2003) innebär att motivationen kommer inifrån 

individen själv och har drivet till att lära sig något nytt och utvecklas. Vidare menar de att när 

man motiveras av inre motivation är det för att man tycker att det man gör är roligt eller 

intressant. Då det gäller denna fråga, så innebär den inre motivationen att informanterna tycker 

att deras idrott är så rolig eller intressant att de inte har några funderingar på att sluta med sin 

idrott. Det är intressant att se detta samband mellan alla urvalsgrupper, att de finns lika stor 

andel som drivs av inre motivation oavsett om de har sin idrott som specialidrott på skoltid 

eller om de ägnar sig åt sin idrott på fritiden.  

 

Ser man på alla de tre kategorierna så har alla samma källa till motivation, fyra deltagare i varje 

grupp har inre motivation och två elever som har yttre eller någorlunda yttre reglering som 

källa. Däremot skiljer det mellan yttre regleringen då lagidrottarna har två med yttre reglering 

men där både idrott på fritiden samt individuell idrott har en introjicerad reglering och en yttre 

reglering. Deci och Ryan (2008) menar på att yttre reglering är där motivationen är enbart styrd 

av yttre faktorer och reglerad av olika former av belöning och bestraffning, föräldrar, 

träningskamrater etc. samt att den introjicerad regleringen är när motivationen är något yttre 

reglerad men är driven av självkontroll, vilket resulterar att individer sätter individuella 

belöningar och bestraffningar.  

9.4 Vad motiverar dig till att prestera i idrottsundervisningen? 
Deci oh Ryan (2008) menar på att målet är viktigt för varje individ, men inte bara målet utan 

även innebörden i målet, varför människan ska strävar mot målet. För att eleverna ska kunna 

känna sig bättre och mer framgångsrik behöver eleverna sträva efter egna uppsatta mål på sitt 

eget sätt, istället för att följa vissa ramar och regler. Vilket kan appliceras på den yttre 

motivations kategorierna. I resultatet kan vi avläsa att det är den inre eller någorlunda inre som 

är motivationskällan de största kategorierna av reglerings stilar bland informanterna. 

Lagidrottarnas största andel är identifierad reglering vilket är någorlunda inre motivationskälla, 

men där finns även en inre och en integrerad, vilka alla tre är olika nivåer av inre. I lagidrott 

gruppen finns även en introjicerad vilket är någorlunda yttre källa, där motivationen regleras 

av självkontroll, och egna inre belöningar och bestraffningar.  Vilket skulle kunna tyda på att 

alla eleverna i gruppen behöver kunna sätta upp sina egna mål för att kunna nå den motivation 

som krävs för att prestera i idrottsundervisningen.  
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Bland gruppen av individuell idrott är den största andelen integrerad reglering och den andra 

är identifierad reglering båda de här grupperna är olika former av yttre motivation som har en 

inre källa. Där eleverna drivs av en självförverkligande eller en känsla av att man tycker att det 

är viktigt att kunna prestera på idrottsundervisningen. I gruppen med idrott på fritiden är de 

största andelarna inre och identifierad reglering. De informanterna som drivs av inre motivation 

motiverar sig till idrottsundervisningen genom att de har ett intresse eller tycker att det är roligt. 

De informanter med identifierad reglering drivs av en någorlunda inre källa och man tycker att 

det är viktigt. Men gruppen består även av yttre och introjicerad reglering. Den gemensamma 

motivations kategorin för alla tre urvalsgrupper är identifierad reglering, då denna kategori 

fanns med hos samtliga grupper. Generellt kan man se att största källan till elevernas 

motivation att prestera är baserad på inre men styrs av yttre motivation (tabell 1 och figur 2). 

Deci och Ryan (2008) menar på att både den inre och yttre motivationen är stora källor till hur 

vi bestämmer över vårt beteende, då båda driver oss till de tre grundbehoven kompetens, 

självständighet och relationer vilka alla tre är viktiga för att kunna motivera oss till att prestera 

se figur 1.  

 

Sedan återfinns introjicerad reglering och inre motivation i urvalsgrupperna lagidrott och idrott 

på fritiden, vilket gör spridningen stor i grupperna. Men sett från vad som är källan till elevernas 

motivation i de tre grupperna så är den inre eller någorlunda inre källan klart överlägsen i 

samtliga tre grupper, med fem i lag, sex i individuell och fyra i gruppen med idrott på fritiden.  

 

9.5 Utmanar undervisningen i idrott och hälsa dig? 
Deci och Ryan (2008) menar att själv-determination och inre motivation är det generella målet 

för de flesta individer styrs vi alla mer eller mindre av yttre regleringar emellanåt, det innebär 

inte per definition att det alltid är något negativt. Resultatet visade att både inom individuell 

idrott och idrott på fritiden är det störst andel informanter som motiveras av introjicerad 

reglering, med en någorlunda yttre motivations källa. Vidare visade resultatet att den 

introjicerade regleringen återfinns i urvalsgruppen lagidrottare, dock är det inte den största 

motivations kategorin. Alla tre urvalsgrupperna har lika stor andel informanter som motiveras 

av identifierad reglering. Lag idrottarna och de individuella idrottarna har båda en andel som 

motiveras av yttre reglering. Sedan motiveras lagidrottarna även av amotivation. Medan de 

individuella idrottarna också motiveras av inre motivation. Sett till tabell 1 och figur 2 så blir 

det tydligt att de individuella idrottarna och idrott på fritiden gör uppgiften för att individerna 
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annars får skuldkänslor. Som Hassmén et al., (2003) skriver gällande den introjicerad 

regleringen är när en individ utför en aktivitet för att hen annars skulle få skuldkänslor. 

Eftersom individen inte valt detta själv så känner den press på att genomföra aktiviteten. Medan 

sett till att lagidrottarna motiveras av amotivation och yttre reglering så förklarar Hassmén att 

amotivation är när en individ har brist på ett mål och syfte. Generellt sett över grupperna är det 

störst andel yttre motivation med en yttre eller någorlunda yttre källa till motivationen enligt 

tabell 1 i resultatet. 

 

9.6 Vad är viktigast för dig med idrott och hälsa? 
De individuella idrottarna är en blandning av lagidrottarna och idrott på fritidens motivationer. 

De individuella idrottarnas motivationer är introjicerad, identifierad, integrerad och yttre 

reglering. Där den yttre regleringen återfinns även hos lagidrottarna, men inte hos 

urvalsgruppen idrott på fritiden. Medan den identifierade regleringen återfinns hos 

urvalsgrupperna individuell idrott och idrott på fritiden, men inte hos urvalsgruppen 

lagidrottare. 

Sambandet mellan alla tre urvalsgrupperna är att de motiveras av introjicerad reglering och 

integrerad reglering. På denna fråga kan vi likt fråga 5 se att även här har urvalsgrupperna 

individuell idrott och idrott på fritiden samma motivation med störst andel. Men till skillnad 

från i fråga 5 där urvalsgrupperna motiveras av integrerad reglering så motiveras 

urvalsgrupperna individuell idrott och idrott på fritiden på fråga 6 av identifierad reglering. 

Hassmén et al., (2003) och den ordning de olika motivations kategorierna kommer i, samt även 

i figur 2 blir det tydligt att identifierad reglering och integrerad reglering ligger direkt i följd. 

Där båda dessa motivations kategorierna innefattar att individen själv har valt att utföra en 

aktivitet eller uppgift. I förhållande till urvalsgrupperna individuell idrott och idrott på fritiden 

som motiveras av att de valt att göra en uppgift eller aktivitet själva, urvalsgruppen lagidrottare 

så motiveras de av yttre reglering. I både tabell 1 och figur 2 så är den yttre regleringen det som 

är närmast amotivation som innebär att en individ saknar syfte och mål, vilket i sin tur leder 

till avsaknad av motivation. Hassmén et al., (2003) förklarar yttre reglering är när en individ 

motiveras av yttre faktorer som exempelvis att bli utvald till ett lag. I en jämförelse mellan 

urvalsgruppernas motivation under fråga 6 blir det tydlig att de individuella idrottarna och 

idrott på fritiden till störst andel motivation genom att de väljer själva att de vill göra en uppgift. 

Medan urvalsgruppen lagidrottare motiveras inte av den egna viljan till att göra en uppgift utan 

de drivs av de yttre faktorerna. 
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10. Diskussion  

10.1 Metoddiskussion 
Utförandet av intervjuerna har gjorts utan några svårigheter. Inledningsvis av analysen av 

svaren från informanterna gjordes skattningar och bedömningar av svaren på de sex utvalda 

frågorna av forskarna var för sig.  Det visade sig att interbedömarreabiliteten var mycket god. 

Då bedömningarna som forskarna gjorde var för sig var med ett enhetligt resultat av de olika 

svaren i de olika motivationskategorierna.  

 

Författarna hade svårt att hitta informanter inom de tre urvalsgrupperna vilket visade att det 

krävde att forskarna hade känningar inom urvalsgrupperna. Det visade att få kontakt med 

urvalsgrupperna var mycket svårt för författarna. För att komma i kontakt med specialidrotts 

elever mejlade vi till två rektorer för just specialidrotts elever på två olika skolor. Men dessa 

mejl fick aldrig några svar, vilket Dalen (2015) tar upp att i städer där det finns universitet, där 

kan de möjliga informanterna vara mättade på detta med studier på grund av att det kan 

förekomma ganska många studier i en universitetsstad. Att göra intervjuer i och i närheten av 

en universitetsstad kan vara en anledning till att rektorerna inte svarade på mejlen. Men med 

hjälp av kontakter fick författarna det antal informanter författarna planerat och lite mer därtill. 

Pilotintervju genomfördes med bra resultat, vilket resulterade i att inga förändringar i 

intervjuguiden gjordes efter intervjun. Pilotintervjun bidrog även med givande svar, vilket 

resulterade i att den även användes i studien. Av de arton intervjuer i studien genomfördes tre 

av intervjuerna över telefon, Trost (2010) menar att intervjuer genom ett personligt möte ger 

mer djupgående svar i jämförelse med intervjuer över telefon. Men de intervjuer som 

genomfördes över telefon i denna studie har inbringat mycket informativa svar.  Det innebär 

att de problem som kan uppstå vid telefonintervjuer så som att de inte inbringar några 

djupgående svar var inte ett problem som uppkom. Informanternas kroppsspråk och minspel 

fattas då intervjun gjordes över telefonen, vilket kan bidra till en gemensam förståelse och ett 

förtydligande av vad som sägs under intervjun.  

 

10.2 Resultatdiskussion   
Resultatet visar att motivations kategorierna varierar mellan urvalsgrupperna och även mellan 

de olika frågorna. Beroende på vad frågan handlar om kan motivationen vara en sak och när 

det sedan kommer till en annan fråga kan motivationen vara motsatsen till vad motivationen 
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var på frågan innan. Detta är inget konstigt då människor motiveras olika till olika saker och 

det är de inre och yttre faktorerna som Hassmén et al., (2003) skriver om som påverkar 

människans motivation. Fortsättningsvis har alla urvalsgrupper i denna studie någon idrott 

utöver den idrott och hälsa undervisning som skolan erbjuder. På grund av att alla 

urvalsgrupper har en större andel fysisk aktivitet är det svårt att se någon större motivations 

skillnad på grund av ökad fysisk aktivitet. I relation till ökad fysisk aktivitet menar Hansen 

(2018) att den sannolikt viktigaste anledningen till att motion och träning ökar koncentrationen 

är att den fysiska aktiviteten höjer nivåerna av dopamin och fin inställer systemen för 

koncentration och belöning. Vidare menar han på att forskare vet att dopaminnivåerna stiger 

främst efter att man har varit fysiskt aktiv. Efter avslutad fysisk träning ökar dopaminnivåerna 

och ligger kvar på den höga nivån i en eller ett par timmar. Vilket medför att elever som har 

idrott på morgonen kan uppleva en ökad skärpa, fokusering och lugn efter att de har haft sin 

specialidrott på morgonen. Hansen menar vidare på att dopamin utsöndringen ökar desto oftare 

och hårdare du tränar. Sett till att Hansen menar att träning ökar koncentrationen kan det vara 

så att motivationen också påverkas av den fysiska aktiviteten. Eftersom alla urvalsgrupperna 

har mer fysisk aktivitet än enbart idrott och hälsa undervisningen vilket kan leda till att alla 

informanterna i studien har en ökad motivation. Om det hade varit ytterligare en urvalsgrupp 

där det endast var idrott och hälsa undervisningen som stod för deras fysiska aktivitet kanske 

resultatet visat på en större skillnad i motivation mellan urvalsgrupperna.  

 

Enligt resultatet ser vi att lagidrottarna har en större mängd yttre motivation som grundar sig i 

yttre källor än vad de andra kategorierna har. Vad beror det på att lagidrottarna har så stor andel 

yttre reglering? Bagøien, Halvari och Nesheim (2010) skriver i sin studie att informanterna 

hade en större motivation till den fysiska aktiviteten på fritiden, vilket kan vara en anledning 

till att lagidrottarna har en stor andel yttre reglering till idrott och hälsa i skolan. Vi tror att en 

anledning till den stora skillnaden mellan grupperna är att många lagidrottare utför sin idrott 

p.g.a. gemenskapen som Maslow (1970) samt Deci och Ryan (2008) lyfter att relationer är ett 

grundbehov. Att människor har ett behov av att känna tillhörighet, gemenskap och relationer 

med andra människor, vilket kanske kan leda till att eleverna får sin motivation från gruppen 

vilket är att betecknas som en yttre källa.  

 

Ibland kan resultaten bli missvisande som vi kunde se i resultatet för fråga 2 vilket visar att en 

stor andel av informanterna hade en amotivation när det kom till motivationen till ämnet idrott 
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och hälsa. Men utifrån hur de svarade på intervjuerna handlar det inte om att informanterna 

inte var motiverade till ämnet utan att eleverna inte ansåg att det var deras specialidrott/idrott 

som påverkade motivationen till skolämnet idrott och hälsa. Utan informanterna menade på att 

de redan hade en grundläggande motivation till idrott och det var denna motivation som 

påverkade att de var motiverade till ämnet idrott och hälsa, för att idrott var kul. Anledningen 

till att svaret på fråga 2 kan beror på formuleringen av frågan i förhållande till Hassmén et al., 

(2003) motivations kategorier. Kombinationen av frågan och motivations kategorierna kan 

resulterat i ett missvisande resultat. 

 

 

Enligt Vestberg et. al., (2018) kan en persons synsätt vara statiskt eller dynamiskt. Den som 

har ett statiskt synsätt har en betydligt mindre chans att lyckas. Detta eftersom en person med 

ett statiskt synsätt tänker att saker och ting förblir som vanligt. Så om en motståndare har vunnit 

de två senaste gångerna man mött dom så tänker en med ett statiskt synsätt att de kommer att 

vinna även denna gång. De som har ett dynamiskt synsätt och kan tänka att nu är det min tur 

att stå överst på prispallen har stora möjligheter till att faktiskt lyckas med det också. Med andra 

ord kan synen på tillvaron vara antingen statisk eller dynamisk vilket påverkar hur man som 

individ lägger ansvaret för en händelse eller upplevelse på oss själva eller på någon annan. Den 

som ser på händelser utifrån ett dynamiskt synsätt kommer att ha större chans att lyckas. Så 

som vi kan se i figur 1 så hänger allt ihop med hur vi upplever situationer, hur vi kan sätta in 

dem i sammanhang och hur vi kan koppla dem till kompetens, självständighet och relationer. 

Vilket gör att individen kan framgångsrikt sträva efter egna uppsatta mål på sitt egna sätt och 

på det sättet skapa inre motivation.   

 

10.3 Slutsats  
Syftet med studien var att undersöka motivationen till studier hos gymnasieelever med 

specialidrott respektive elever som inte har specialidrott men tränar en specifik idrott på 

fritiden. Fritz (2017) menar att ökad mängd skolidrott skulle kunna vara ett tillvägagångssätt 

för att vända utvecklingen på studieresultaten. Författarna önskade även att se om det finns 

någon skillnad mellan elever som ägnar sig åt lagidrott jämfört med individuell idrott när det 

kom till motivation. Utifrån de resultaten denna studie inbringat kan man inte säga att 

motivationen till studier är högre hos någon av urvalsgrupperna. Detta sett till alla frågor som 

behandlar motivation till studier. Den skillnad man kan se mellan urvalsgrupperna lagidrottare 
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och individuella idrottare är att lagidrottarna är den urvalsgrupp som har störst andel yttre 

reglering. Vilket innebär att urvalsgruppen lagidrottare är de som motiveras mest av yttre 

faktorer, som Hassmén et al., (2003) skriver innebär den yttre regleringen att individen 

motiveras av yttre belöning.  

 

Vad som var fascinerande med resultatet var att motivation till ämnet idrott och hälsa var 

urvalsgruppen idrott på fritiden. Det förväntade resultatet var att denna urvalsgrupp skulle vara 

mindre motiverad till ämnet idrott och hälsa. Men det visade sig att denna urvalsgrupp och 

urvalsgruppen individuell idrott var de som hade störst andel inre motivation eller med en källa 

av inre motivation.  

 

10.4 Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning att undersöka hur motivations förhållandet är mellan de elever 

som inte idrottar utöver sin idrott och hälsa undervisning i skolan, i förhållande till de elever 

som idrottar utöver idrott och hälsa undervisningen. Om det kan vara någon större skillnad 

jämfört med resultatet i denna studie där fokus ligger på elever där alla idrottar.  
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12. Bilagor 
 

Bilaga 1  
Information och samtyckesbrev  

 

Hej!  

Vi heter Anna Nore och Erica Wikedal, och studerar till ämneslärare i idrott och hälsa vid 

Umeå universitet. Vi skriver ett examensarbete om specialidrott och studier och ska undersöka 

relationen mellan idrottsspecialisering och ämnet idrott och hälsa vad gäller motivation. 

 

Denna studie kommer att utföras genom en intervju med dig som varar ca 30-45 min. Vi önskar 
spela in intervjun, för att kunna skriva ut och analysera materialet. Vi kommer att arbeta utifrån 
samtyckeskravet vilket innebär att du som deltagaren har rätt att när som helst avbryta med 
omedelbar verkan utan att ge något skäl till varför du vill avbryta. Den intervjuade behöver inte 
besvara frågor som den inte vill. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) (se 
www.umu.se/gdpr). I uppsatsen kommer både citat och referat användas från intervjuerna, men 
de kommer att vara anonyma med andra ord kommer det inte att framgå i uppsatsen vem som 
har svarat vad. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Umeå universitet från och med juni 
2019. Efter avslutad studie kommer alla inspelningar att raderas. Alla uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: [Här återfanns kontaktuppgifter.] 

Vår handledare är universitetslektor Mikaela Nyroos. Hon kan nås för frågor på: 

mikaela.nyroos@umu.se eller tel. 090-786 51 81 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor:  

 

Umeå/ 2019  

 

Namnunderskrift:_____________________________________ En kopia av detta 

samtyckesbrev finns tillgängligt för dig att erhålla. 

 

 

Tack för att du vill medverka i vår studie!  

http://www.umu.se/gdpr
http://www.umu.se/gdpr
http://www.umu.se/gdpr
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Bilaga 2 
Intervjuguide: 

 

Bakgrundsinformation: var gick du skolan innan? 

Ålder: 

Årskurs: 

Kön: 

Specialidrott? Ja/Nej  om ja vilken gren? 

 

 

Idrottsvanor 

Berätta om din/dina idrott/idrotter, Vad var det som fick dig att börja? När började du? 

Berätta om dina tidigare idrotter? 

Hur ofta idrottar du på egen hand eller i grupp/med tränare utanför skolan? Hur många träningar 

per vecka och hur många per dag? 

Hur upplever du din undervisning i ämnet idrott och hälsa med tanke på din 

idrottsspecialisering? 

 

Motivation 

Vad innebär motivation för dig? 

Vad motiverar dig till att träna generellt och i din specialidrott/idrott? 

Vad motiverar dig till skolarbete? 

Påverkar din idrottsspecialisering/idrott motivationen till ämnet idrott och hälsa? 

Är det någon skillnad på motivationen du har till skolidrotten jämfört med din 

specialidrott/idrott?  

Skiljer sig din målsättning mellan din specialidrott/idrott mot din målsättning i ämnet idrott 

och hälsa? På vilket sätt? 

Händer det att du funderar på att sluta med din idrott? 

Händer det att du tappar motivationen för din idrott, och hur löser du det?  

 

Studiemotivation till idrott och hälsa 

Har skolämnet idrott och hälsa skapat ett intresse hos dig för att bli mer fysisk aktiv på din 

fritid? 
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Har ämnet idrott och hälsa på något vis påverkat att du börjat med din idrott? 

Vad motiverar dig till att prestera i idrottsundervisningen? 

Hur upplever du att din motivation till ämnet idrott och hälsa är?  

Utmanar undervisningen i idrott och hälsa dig? 

Vad är viktigast för dig med idrott och hälsa? 

Upplever du att det finns mer press i att prestera bra i idrott och hälsa pga din idrott? 

 

 

Är det något du vill tillägga? 
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