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Abstrakt 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om elevers motivation för skol- respektive 

föreningsidrott. Forskning visar att många elever tycker att skolan är tråkig och motivationen 

är låg hos dem. Studiens data samlades in med hjälp av intervjuer med fem elever som läser 

fotbollspecialisering på gymnasiet och en elev som läser specialidrott på gymnasiet. Frågorna 

handlade om deras uppfattningar om skol- och föreningsidrott, speciellt avseende motivation. 

Detta arbete är utformat efter en teoretisk utgångspunkt som är self determination theory. 

Studiens resultat visar på tre teman som visar det som eleverna upplever som betydelsefull: 

gruppens betydelse, betydelsen av att bli bedömd och övningars betydelse. Dessa resultat, samt 

förslag på framtida forskning, diskuteras i uppsatsen. 

 

Nyckelord: bedömd, föreningsidrott, grupp, intervjuer, motivation, skolidrott, övningar. 
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Inledning 

Forskning visar på att kontinuerlig fysisk aktivitet ökar välmående och minskar risken för 

sjukdomar enligt Wilson, Mack och Grattan (2008). Flera rapporter på senare tid har dock visat 

på en alltmer stillasittande livsstil bland barn och ungdomar, där bland annat fetma har ökat 

skriver Wagnsson (2009). Vidare skriver Wagnsson att idrott är viktigt då forskning visar att 

idrottare är i allmänhet mer sociala än de som inte idrottar. Det som regelbundet är aktiva i 

någon föreningsidrott visar ha mindre psykosomatiska symptom än de som icke idrottar och de 

som deltog eller har deltagit i en föreningsidrott kände sig mer fysiskt kompetenta än de 

individer som inte deltog i någon enligt Wagnsson.  

 

Många elever uttrycker sig att skolan är mestadels tråkig enligt Blomgren (2016) och att deras 

motivationsnivå är låg. I skolan ska eleven erbjudas utveckla sin nyfikenhet och lust till att lära 

enligt Blomgren. Trots detta citerade Blomgren en elev som tyckte att alla dagar i skolan är lite 

halvsega utom första och sista dagen kring lov. Jakobsson (2015) skriver att eleverna måste få 

en känsla av sammanhang i den uppgift de ska utföra. Eleverna måste begripa, kunna hantera 

och känna mening med uppgiften för att få en motivation för den. Andersson (2017) skriver att 

skolan har som uppgift att främja elevens livslånga lust till lärande och detta gäller alla barn 

och ungdomar. Skolan ska ta hänsyn till alla barns och ungdomars olika behov så det ska 

utvecklas så mycket som möjligt. Med nya sätt som skolan kan styras ändras även synen på 

idrott i skolan enligt Ferry, Meckbach och Larsson (2013). Det öppnar upp för fler sätt elever 

kan utöva idrott i skolan utöver idrott och hälsa undervisningen. Att fler idrotter och mer 

kunskap blir tillgängligt för skolan är mycket tack vare föreningsidrottandet.  

 

Forskning visar att stor majoritet av alla barn och ungdomar deltar i någon förningsidrott under 

deras uppväxt. Fotboll är den idrott som dominerar, detta gäller framförallt bland pojkar skriver 

Jakobsson (2015). Barn och ungdomar tränar för de tycker det är roligt och framförallt 

meningsfullt enligt forskning skriver Hedenberg m.fl. (2013). De ska tycka att det de håller på 

med är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Genom att öka självbestämmande och 

delaktigheten hos eleverna så ökar även elevernas motivation för uppgiften (Hedenberg m.fl.). 

 

Då Blomgren (2016) skriver att motivationsnivån i skolan är låg bland eleverna, så finns det ett 

behov av aktuell svensk forskning om elevers uppfattningar och deras egen motivation vad 
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gäller skolidrotten respektive föreningsidrotten. Detta skulle kunna vara till hjälp för lärare i 

ämnet idrott och hälsa så att de kan arbeta för att motivera elever inom skolidrott. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om elevers motivation för skolidrott respektive 

föreningsidrott. Studiens frågeställningar är: 

• Vilka uppfattningar har elever om skolidrott och föreningsidrott, speciellt avseende 

motivation? 

• Vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan elevers motivation inom skolidrott 

respektive föreningsidrott? 

 

Begreppsdefinitioner 

Motivation: Enligt Wery och Thomson (2013) definieras motivation som individens vilja att få 

delta i en inlärningsprocess. För att uppnå framgång är motivation nyckeln för att lyckas med 

detta. För en lärare är det viktigt att se till att eleverna har denna motivation för inlärning och 

kunskap, dock har många lärare svårt att lyckas med detta. Även om motivation kommer inifrån 

den enskilde individen kan ändå lärare hjälpa elever med att finna denna.  
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Bakgrund 

I detta kapitel redovisas vad tidigare forskning säger om idrotten i skolan och om idrotten på 

fritiden med fokus på deltagarnas motivation. Det finns även ett avsnitt som beskriver 

motivation generellt och i skolan.  

 

Idrott i skolmiljö 

Ämnet specialidrott i gymnasieskolan syftar till att utbilda och utveckla elitidrottare. Ämnet är 

både teoretiskt och praktiskt. Specialidrott får endast läras ut på riksidrottsgymnasier (RIG) och 

nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Ämnet idrott och hälsa är ett allmänt ämne som 

alla elever läser på både grundskolan och gymnasiet. Inom ämnet idrott och hälsa på 

gymnasienivå kan man välja kursen idrotts och hälsa – specialisering. I denna kurs behandlas 

specialisering inom den idrott som eleven väljer. Detta kan de som inte går RIG eller NIU välja, 

istället för specialidrott som RIG och NIU har. I grundskolan finns elevens val där eleven väljer 

själv ett ämne, exempelvis idrott och hälsa, att fördjupa eller bredda sina kunskaper inom. 

Elevens val ska ges 177 timmar totalt i grundskolan, däremot hur den tiden fördelas avgörs 

lokalt. Det sätts inget särskilt betyg i elevens val, dock får det utnyttjas för lärarens bedömning 

i betyget. Exempel ifall eleven valt svenska som elevens val kan det påverka betyget i ämnet 

svenska. (Skolverket, 2011).  

 

Enligt Ferry och Olsson (2011) har var tionde gymnasieelev idag valt någon slags 

idrottsutbildning. Detta menas med idrott utöver den obligatoriska idrott och hälsa 

utbildningen. Det sker dock en stor variation i genomförandet av specialidrott på olika skolor 

och det går inte att finna något typiskt sätt som en gymnasieskola genomför sin undervisning. 

England och USA har som exempelvis föreningsidrotten organiserad av skolan. 

Föreningsidrotten i Sverige har dock alltid samarbetat med skolan och fått hjälp med träning 

och rekrytering. Det finns även en trend att detta samarbete kommer att öka och att RIG, NIU 

och även specialidrotten kommer bli mer elitinriktad. Det kommer alltså möjligrn ske en ökad 

snedrekrytering inom dessa utbildningar där varken motivation och intresse kommer avgöra, 

utan kvalitet (Ferry och Olofsson, 2011). 

 

Att skolan har haft ansvaret för barn och ungdomars fysiska utbildning, medan 

föreningsidrotten har haft ansvaret för den frivilliga och specialiserade träningen är det 

traditionsenliga i Sverige enligt Ferry, Meckbach och Larsson (2013). Skolidrotten genomför 
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oftast samma sporter som eleverna sedan utövar på fritiden med föreningsidrotten. Detta trots 

att den svenska kursplanen inte ger stöd för att dessa föreningsidrotter endast ska utövas i ämnet 

idrott och hälsa. Istället ska idrott och hälsa gynna en hälsoorienterad fysisk aktivitet och en 

generell kunskap av sport. Detta håller dock på att successivt ändras då skolor erbjuder i allt 

högre utsträckning föreningsidrotter under skoltiden så som i RIG, NIU och specialisering. I 

grundskolan erbjuder vissa skolor elever att utöva specifika sporter som exempel elevens val, 

medan andra inte gör det. Att det håller på att ske en förändring av samspelet mellan skol- och 

föreningsidrott är en säkerhet enligt Ferry, Meckbach och Larsson (2013), dock på vilket sätt 

är svårare att förutse. 

 

Föreningsidrott 

Mer än 60% av alla ungdomar 12–18 år är aktiva i någon idrottsförening på fritiden 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Föreningsidrotten bidrar med sociala relationer, men även bättre 

självförtroende, moral och ansvarskänsla enligt Wagnsson (2009). Ålder, kön, etnicitet, och 

socioekonomisk status påverkar självkänslan bland ungdomarna som idrottar på fritiden, men 

även relationen till ledare, föräldrar och lagkamrater, mängden av fysisk aktivitet och 

individens egna målsättningar. Föreningsidrotten är en av de viktigaste sociala miljöerna för 

ungdomar och anses som en ideal arena för uppfostran bland många enligt Wagnsson. 

Betydelsen till hur duktig man är på sin aktivitet är dock kopplat till individens sociala 

nätverksskapande i gruppen och den individuella motivationen för aktiviteten. Ett 

prestationsorienterat klimat är även att föredra framför ett resultatorienterat klimat i 

föreningsidrotten för individens självkänsla. Dock kan individer som är tävlingsinriktade som 

är i en resultatorienterad miljö sporra varandra vilket leder till deras ökade fysiska kompetens 

och självkänsla. Lagidrottare visade sig också ha högre självkänsla än individuella idrottare. 

Detta kan bero på att laget kan vinna även om man själv inte presterat bra, vilket ändå bidrar 

till en starkare självkänsla (Wagnsson, 2009). 

 

Forskning visar att ungdomar medverkar i föreningsidrott för att känna grupptillhörighet och 

umgås med kompisar men det kan även bero på press från föräldrar, enligt Allen (2003). Det 

framkom dock att en viss mängd fysisk förmåga för just den sporten behövs för att individen 

ska kunna känna grupptillhörighet. Detta gäller framför allt för pojkar. Det har dock också 

visats på det motsatta, att ifall man känner en grupptillhörighet ökar individens fysiska 

kompetens (Allen). 
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Jakobsson (2015) skriver att för barn och ungdomar som medverkar i en föreningsidrott är 

känslan av sammanhang viktigt. Med detta menas att deltagaren ska förstå och kunna hantera 

idrotten, men även tycka den är kul. En stor majoritet av alla barn och ungdomar medverkar i 

föreningsidrott och de allra flest av dessa tävlar även inom sin idrott. Än om tävlandet i sig ska 

vara en del av föreningsidrottandet ska inte resultatet läggas särskilt stor vikt vid, framförallt i 

de yngre åldrarna enligt Jakobsson. Jakobsson skriver även att många idrottare inte är med i en 

förening för tävlandets skull, utan tävlandet är bara en del utav föreningsidrotten. De flesta barn 

och ungdomar i Jakobssons studie deltog i en föreningsidrott för de tyckte det var kul, 

utvecklande och för gemenskapen. Väldigt få av barnen och ungdomarna elitsatsade eller ville 

uppnå någon framgång inom deras idrott. Trots detta styrs många föreningsidrotter av tävlingen 

och att man ska prestera bättre gentemot andra. Många av dagens ungdomar vet att vara fysisk 

aktiv är nyttigt och viktigt. Att vara aktiv i en lagidrott tycker många hjälper att lyckas med 

detta för att då är det bestämt en tid som man måste vara där och vara fysiskt aktiv. Dessutom 

är det många som tycker det hjälper att vara fysiskt aktiv när man har en gemenskap med ett 

lag (Jakobsson, 2015).  

 

Enligt Smith m.fl. (2006) är vänskapsrelationer en av de viktigaste faktorerna för ungdomar 

inom olika idrottssammanhang. Att ha vänskapsrelationer inom idrottandet bidrar till att 

individen kommer tycka idrottande är roligare, ha bättre målsättning, högre självförtroende och 

även vara bättre på idrotten. Forskning visar också att vänskaper hjälper ungdomar att bli 

mindre egocentriska (Smith m.fl., 2006).  

 

Motivation i skolan 

Ifall ungdomarna känner att dess deltagande i en idrottsaktivitet är begriplig, hanterbar och 

meningsfull kommer deras motivation att vara hög skriver Hedenberg m.fl. (2013). Att lära sig 

antingen nya saker tillsammans med att klara något som man övat på länge och förbättra ens 

speluppfattnings förmåga för den specifika aktiviteten, är viktigt för ungdomens motivation. 

De ungdomar som slutat med en föreningsaktivitet beror det oftast på att de tycker att det är 

tråkigt för att det blivit enformigt och de ansåg inte att de lärde sig något nytt. De ungdomarna 

kände redan att de kunde allt de gick igenom och aktiviteten blev för enkel (Hedenberg m.fl., 

2013).  
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Andersson (2017) skriver att det är skolans uppgift att främja alla elevers engagemang för deras 

utveckling och lust att lära. Elever som är engagerade i skolan kommer att lära sig mer, men 

det svåra för skolan är hur man ska få eleverna motiverade. För det krävs att samtliga aktörer 

inom skolan arbetar mot samma mål att utveckla engagerande lärmiljöer så elever ges möjlighet 

till att utvecklas. Det krävs en flexibilitet från skolorna att möjlighet till alla elevers lika 

utveckling kan ske. En viktig del i att få motiverade elever är att de själva får vara med och 

påverka sin undervisning och åtminstone att de får sina röster hörda och att de eleverna säger 

tas på allvar. Det är även viktigt att den enskilde elevens lärande sker i relation med andra, både 

klasskamrater och lärare. Lärarens kompetens är även den enskilt viktigaste komponenten för 

elevers lärande och utveckling. Goda och meningsfulla relationer mellan lärare och elev är 

också en viktig förutsättning för att elever ska lyckas uppnå målen med skolan (Andersson, 

2017).   

 

Bergström och Lindström (2004) har i en kandidatuppsats genomfört en undersökning där 

eleverna fick välja mellan två grupper: en med svårare och mer avancerade övningar och en 

med lättare övningar. Överlag var det positiva reaktioner från eleverna där de tyckte att deras 

självkänsla hade ökat när man hade nivåanpassade övningar. Eleverna vågade göra mer och 

även lyckas med övningarna på lektionerna där det nivåanpassades.  

 

Utvecklingspsykologi 

De individuella variationerna i fysik och motorik är som störst i ungdomsåren enligt Hwang 

och Nilsson (2011). Skillnaderna kan vara väldigt stora trots att individerna är i samma 

biologiska ålder. Detta beror på att puberteten startar vid olika tidpunkter för varje individuell 

individ. Denna kunskap är viktig för analysen av att elever är i olika mognadsåldrar även om 

de är i samma biologiska ålder. Detta återkommer i diskussionen.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel redovisas den teoretiska utgångspunkt som arbetet är utformat efter, self 

determination theorey (Wilson, Mack och Grattan, 2008). Self determination theorey teori har 

påverkat så väl utformningen av metoden (exempelvis intervjufrågorna) som analysarbetet 

(innehållet i studiens avslutande diskussionskapitlet) i detta examensarbete.  
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Self determination theory 

Self determination theory är en motivationspsykologisk teori, där motivation påverkas av 

känsla av kompetens, självbestämmande (autonomi) och social meningsfullhet (samhörighet) 

(Wilson et al., 2008). Ifall dessa tre behov är uppfyllda är individen aktiv och utforskande. 

Vidare brukar Self determination theory delas in i två olika motivationsfaktorer: inre och yttre 

motivation (Blomgren, 2016). 

 

Vissa elever kan bli motiverad bara på grund av uppgiften och viljan av att få veta mer, detta 

kallas inre motivation (Wery och Thomson, 2013). En elev som drivs av inre motivation tycker 

att aktiviteten är tillfredställande på något sätt enligt Blomgren (2016). Exempel är att eleven 

tycker uppgiften är rolig, intressant och utmanande. Att en elev hittar en inre motivation är det 

bästa för elevens lärande (Blomgren).  

 

Andra elever blir motiverade av en belöning (till exempel ett betyg) eller av att få beröm eller 

feedback av läraren. Man kan även bli motiverad av att undvika en bestraffning. Detta ingår i 

yttre motivation. I skolmiljö har länge yttre motivation varit det främsta verktyget för en lärare, 

dock har senare studier visat på att endast utsättas för yttre motivation försvagar elevernas egna 

inre motivation (Wery och Thomson, 2013). I en skolmiljö med betyg är det dock omöjligt att 

helt ta bort elevens yttre motivation, men den ska helst inte dominerar elevens motivation enligt 

Blomgren (2016).  

 

En individ eller i detta fall en elev kan aldrig betecknas att ha endast inre eller yttre motivation, 

utan att individen har en kombination av dessa två. Beroende på situationen kan antingen inre 

eller yttre motivationsfaktorer väga över eller nästan helt dominera individen i den specifika 

situationen (Blomgren, 2016). 
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Metod 

 

Datainsamling 
Studiens data samlades in med hjälp av sex intervjuer och följde de rekommendationer som ges 

i metodlitteratur (se Fejes och Thornberg, 2017; Trost, 2010). Intervjufrågorna (6 stycken) 

handlade om motivation i allmänhet, motivation i skola/föreningsidrotten och skillnaden mellan 

dessa två miljöer samt målet med skolidrotten/föreningsidrotten. Även en fråga i slutet ställdes 

ifall den intervjuade kunde ge nå tips till hur läraren ska öka motivationen för eleverna på 

lektionerna. Frågorna ställdes på ett enkelt och rakt sätt för att erhålla så innehållsrika svar som 

möjligt (Fejes och Thornberg; Trost). Även om intervjuerna utgick från sex stycken specifika 

frågor var frågorna av öppen karaktär utan några specifika svarsalternativ. Datainsamlingen 

genomfördes med en strävan att de intervjuade skulle få möjlighet att svara så subjektivt som 

möjligt (Fejes och Thornberg; Trost). Detta verkställdes genom att den intervjuade kunde styra 

frågornas ordningsföljd och till viss del innehållet i intervjun, vilket innebar att frågorna kom 

som en följd av vad den intervjuade svarade. Frågor av allmän karaktär följdes upp och 

fördjupades med mer specifika frågor beroende på svaren. För att säkerställa hög reliabilitet 

som möjligt, var intervjuare så objektiv som möjligt och det fanns inga förutbestämda eller 

förväntade svar på intervjufrågorna (Fejes och Thornberg; Trost). Datainsamlingen 

genomfördes med en strävan att de intervjuade skulle få möjlighet att svara så subjektivt som 

möjligt. Intervjuerna genomfördes hemma hos intervjuaren för att säkerställa enskildheten och 

tystheten. Intervjuerna tog mellan 15–20 minuter att genomföra utspridda på två veckors 

mellanrum. Samtliga intervjuer bandades och transkriberades. 

 

Urval  

De sex intervjuade eleverna läste vid intervjutillfället på olika gymnasieskolor. Samtliga läste 

idrott och hälsa med fotbollspecialisering med undantag för en utav intervjupersonerna som 

läste specialidrott med inriktning fotboll på NIU. De intervjuade hade även haft författaren som 

fotbollsinstruktör på grundskolan i kursen elevens val - inriktning fotboll, samt som 

föreningstränare i fotboll på fritiden. Detta var ett viktigt kriterium då de intervjuade skulle haft 

samma ledare i både skol- och föreningsmiljön. Det berörda urvalet blev kontaktade via de 

informationsbrev (se bilaga) som vart skickat till dem. I de fall individen var under 18 år 

kontaktades även vårdnadshavare.  
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De sex intervjuade beskrivs kortfattat i tabell 1 med fiktiva namn. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av deltagarna (fiktiva namn). 

Pelle Läser fotbollspecialisering på gymnasiet 

 

Stefan Läser fotbollspecialisering på gymnasiet 

 

Matts Läser fotbollspecialisering på gymnasiet 

Frans Läser fotbollspecialisering på gymnasiet 

Martin Läser fotbollspecialisering på gymnasiet 

Kalle Läser specialidrott på gymnasiet 

 

 

Analys 

Analysen av materialet (de renskrivna intervjuarna) utgick från studiens syfte och teoretiska 

ram och tidigare forskning samt följde rekommendationerna från metodlitteraturen (främst 

Fejes och Thornbergs, 2017). Intervjuerna numrerades, vilket underlättade analysen av dessa. 

Det transkriberade materialet avlästes noggrant och de tankar och frågor som uppstod 

antecknades och reflekterades över. Utifrån dessa reflektioner framkom tre teman, som 

varierade i storlek, dessa presenteras i resultatkapitlet (gruppens betydelse, betydelsen av att bli 

bedömd och övningars betydelse). 

 

Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, 2017) har de intervjuade rätt att ta del av en mängd information 

innan intervjutillfället. Denna fick de via ett informationsbrev som skickades till dem innan 

intervjutillfället (se bilaga). Den information som ska förmedlas enligt vetenskapsrådet och som 

också återfanns i detta informationsbrev, är att deltagandet är frivilligt och att den intervjuade 

har rätt att avbryta när som helst, att informationen inte kommer användas till något annat än 

forskning och hur och var dessa forskningsresultat kommer att offentliggöras. Det är av högsta 

vikt att de intervjuade förblir anonyma och det skall inte vara möjligt för utomstående att 

identifiera intervjupersonernas identiteter. Därför är namnen som används i rapporten fiktiva 
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och ingen ytterligare information som skulle kunna användas för att identifiera en enskild 

individ, så som ålder eller skola, avslöjas. Utöver redan nämnda så följer denna rapport det 

etiska regler som vetenskapsrådet (2002,2017) tar upp. 
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Resultat 

Här redovisas resultatet av analysen av vad de intervjuade tagit upp som viktigt för deras 

motivation inom fotboll både på skolan och i föreningen. Detta presenteras i tre teman 

(Gruppens betydelse, Betydelsen av att bli bedömd och Övningars betydelse) under tre separata 

rubriker. 

 

Gruppens betydelse 

En sak som alla de intervjuade hade gemensamt var att de pratade om gruppens betydelse vad 

gäller motivationen till lektionen. Vare sig det var i skolan eller i föreningsidrotten påverkades 

deras motivation att delta i inlärningsprocessen av gruppsammansättningen. De intervjuade 

sade att det var sämre kvalitet och sämre motivation på utövarna i skolan jämfört med 

föreningen. Det var dock på två olika sätt som gruppen hade betydelse. Å ena sidan handlade 

det om att gruppen skulle ha hög kvalitet avseende att spela fotboll. Å andra sidan handlade det 

om att känna och att vara kompis med så många som möjligt i gruppen. 

 

Eftersom gruppen man är i har lägre inställning så får man själv också det. Det är ju skola ändå 

och då är det inte lika seriöst ifall man ju kolla runt om sig (Pelle) 

 

Majoriteten av de intervjuade tyckte att gruppen i skolmiljö höll för låg kvalitet och att vissa 

som var med på lektionerna var för dåliga i fotboll eftersom de inte ens spelade fotboll på 

fritiden. Stefan exempelvis uttryckte att: ”det finns bara sju stycken jag kan passa till, där det 

fortfarande finns en möjlighet att man får en bra pass tillbaka” [det är mellan 15–20 stycken på 

lektionerna: författarens förtydligande]. Många av de intervjuade uttryckte vidare att i 

föreningsidrotten vad gäller fotboll är det mycket högre kvalitet på utövarna och därför lättare 

att hitta sin egen motivation för de träningarna. Både Pelle och Stefan uttryckte menade också 

att på skolan är gruppen inget lag med ett gemensamt mål som det är i föreningen på fritiden. 

Då har man matcher som man förbereder sig för och tränar på en taktik som laget ska lyckas 

sedan utföra vid matchtillfället. ”Varför ska jag ta i när inte detta mål finns” som Pelle uttryckte 

det. Många av de intervjuade menade att det inte fanns någon konkurrens i fotbollen på skolan. 

Frans exempelvis sa att många av dem bättre försökte bara göra snygga saker som att dribbla 

bort hela laget och nästa gång man själv fick bollen försökte man själv också göra det.  
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 Vad gäller lagkänsla tyckte Martin inte att gruppens kvalitet var lika viktig som att man faktiskt 

kände och var kompis med dem i gruppen:   

 

När man spelar med alla dom man känner är det lättare att ta i och så. Så det hänger mycket på 

vilka som är på träningen. Det är lättare att kämpa för varandra ifall man har mer respekt för 

varandra tycker jag (Martin) 

 

Majoriteten av de andra intervjuade menade dock att ha kompisar i gruppen var en viktig del 

av deras motivation, men att gruppens kvalitet var ännu viktigare. Alla de intervjuade sa 

likafullt att gruppen är antingen viktig eller den viktigaste faktorn för deras mer bristande 

motivation till fotbollen i skolan.  

 

Betydelsen av att bli bedömd 

Många av de intervjuade uttryckte att de blir bedömda hela tiden i föreningsidrotten och strävan 

efter att bli uttagen till match och/eller chansen att få träna och spela med bättre lag ifall man 

gör det bra. På skolan finns inte denna motivationsfaktor. Pelle menade exempelvis att: 

 

På skolan är det inte samma sak och man är väl inte lika, vad ska man säga, taggad på just dom 

träningarna, man har som ingenting att spela för känns det som (Pelle) 

 

Pelle säger även att han känner sig mer iakttagen på föreningsidrotten och att han bryr sig mer 

av att försöka undvika göra ett misstag. På skolan kvittar det ifall man gör något dåligt. Matts 

säger att han med föreningsidrotten kan se en utveckling och andra möjligheter ifall han är 

fokuserad och gör det bra på träningarna. Fotbollen på skolan kan man inte uppnå nånting i och 

därför är man mer omotiverad.  

 

De intervjuade har fotbollsspecialisering eller specialidrott på gymnasiet och de erhåller också 

skolbetyg i detta. Alla säger dock att detta betyg är mer eller mindre betydelselöst för deras 

motivation. Tre av de intervjuade (Stefan, Frans och Martin) säger att betyget visserligen är 

mindre viktigt för dem men de förstår samtidigt att det kan vara betydelsefullt för andra. Likaså 

tror de att andra kan bli mer motiverade på elevens val (i grundskolan) om det även förekom 

betyg där. Två av de intervjuade (Martin och Kalle) säger även att deras brist på motivation på 

fotbollsspecialiseringen/specialidrotten också beror på att de vet på förhand att de kommer att 
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få ett bra betyg. De räknar med att få ett "bra betyg" mer eller mindre "gratis" oavsett vilken 

motivation de uppvisar eller hur mycket de tar i på lektionerna. 

 

Övningars betydelse 

Pelle och Kalle säger att man har redan många träningar med föreningen på fritiden och därför 

är det för fysiskt krävande att köra högintensiva träningar även på skolan. Det Kalle säger om 

detta är att motivationen är fortfarande inget hinder och ifall läraren lägger upp mer lågintensiva 

övningar löses detta problem. ”Det vore ju bättre ifall skolan samarbetade mer med 

föreningsidrotten när det kommer till övningar, alltså att periodisera ju” säger Kalle. Med 

periodisering menas med att den fysiska belastningen anpassas så idrottaren förblir stark och 

skadefri hela säsongen. Vidare säger Kalle att till exempel RIG för innebandy är samma lag på 

skolan som med föreningen på fritiden. Det ser han som en stor fördel och något fotbollen skulle 

kunna ta efter. Pelle och Matts ser fotbollen på skolan som en rolig aktivitet och skönt att få lite 

mer avslappnad stämning från den mer seriösa föreningsidrotten. Matts säger att man kan testa 

nya finter och trix som man annars aldrig skulle göra med föreningen eftersom där är det värre 

ifall man misslyckas med det. Vad gäller övningars kvalitet säger exempelvis Stefan att: 

 

Alltså fotbollslektionerna i skolan oavsett vem som är ledare kan aldrig bli samma sak för där kan 

vem som helst vara med, även om den inte ens spelar fotboll, även om den inte ens gillar fotboll så 

kan man välja det för det är en lättare grej att göra än att lära sig lite mer om engelska eller sånt 

där (Stefan) 

 

Både Stefan och Kalle pratar om att fotbollen på skolan ska vara mindre seriös. Förutom att 

Kalle pratade om periodiseringen menar både Kalle och Stefan att fotbollen i skolan är mindre 

seriöst bara för att det ska vara det. En lösning på detta för Kalle är att ha med tävlingsmoment 

i så mycket som möjligt. Han säger att det är otroligt tråkigt att spela utan att tävla och att man 

alltid kan lägga in tävlingsmoment i övningarna. ”Man spelar ju inte fotboll ifall man inte gillar 

att vinna” säger Kalle. Frans säger att man kan nivåanpassa vissa övningar för att öka 

motivationen. Som exempel de som spelar fotboll på fritiden på ena sidan och de som inte gör 

det på andra. En viktig del som både Stefan, Martin och Kalle sa var att ledaren inte får 

acceptera individer som inte gör sitt bästa. Ifall någon inte tar i måste man som ledare säga åt 

denna menar Stefan. Matts säger att än om man kör lågintensiv träning eller inte måste ändå 

ledaren kräva seriositet från deltagarna.   
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Övrigt 

Förutom de resultat som redovisats ovan, tycker alla de intervjuade att fotboll är roligt och alla 

förutom en spelar också fotboll för att bli så bra som möjligt på det. Alla de intervjuade är 

mindre motiverade på skolan än med föreningen på fritiden. ”Man är inte lika taggad på 

skolan”, säger bland annat Pelle. 

Diskussion och slutsats 

Här nedanför redovisas en diskussion av studiens resultat utifrån tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkter. Detta utifrån studiens syfte att bidra med kunskap om elevers 

motivation inom skolidrott och föreningsidrott. Vad gäller första frågeställningen om vad för 

uppfattningar eleverna har om skolidrott och föreningsidrott speciellt avseende motivation, 

svarade samtliga de intervjuade att motivationen är lägre i skolidrotten jämförelsevis mot 

föreningsidrotten. Gällande den andra frågeställningen om eventuella likheter och skillnader 

mellan elevers motivation inom skolidrotten respektive föreningsidrotten nämnde de 

intervjuade både likheter, men framförallt skillnader i deras motivation till skolidrott respektive 

föreningsidrott. De intervjuade nämnde likheter och skillnader inom gruppen, hur man blir 

bedömd och hur övningar ser ut. Dessa likheter och skillnader redovisas här nedanför: 

 

Gruppens betydelse 

Alla utav Allan (2003), Wagnsson (2009), Jakobsson (2015) och Smith m.fl. (2006) skriver att 

vänskapsrelationer och en känsla av sammanhang och tillhörighet är viktigt för barn och 

ungdomar inom idrottandet och att många deltar i föreningsidrott just för att uppnå detta. 

Känslan av sammanhang och tillhörighet var något som de intervjuade pratade mycket om som 

en viktig motivationsfaktor. Martin nämnde detta som framförallt viktigt och specifikt att man 

presterar bättre ifall man känner och är kompis med de resterande i gruppen. Han nämnde det 

som att det är ”lättare att kämpa för varandra när man har respekt för varandra”. Även de andra 

intervjuade nämnde vänskapsrelationer som en viktig faktor, men att kvaliteten på deltagarna 

är en viktigare motivationsfaktor för dem. Vänskapsrelationer är enligt self determination 

theory ett exempel på yttre motivation (Blomgren, 2016 och Wery och Thompsson, 2013). 

 

Hedenberg m.fl. (2013) skriver att ifall det är begripligt, hanterbart och meningsfullt för 

individen kommer motivationen att vara hög. Alla de intervjuade sa att kvaliteten på de andra 

deltagarna i gruppen är en av de viktigaste faktorerna för deras motivation. Ifall kvaliteten är 
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för låg blir det inte meningsfullt för dem längre. Eftersom kvaliteten i föreningsidrotten är högre 

än på skolan är det mycket lättare att hitta motivation där uttryckte de. För att öka kvaliteten på 

idrotten på skolan tyckte en av de intervjuade (Frans) att läraren skulle kunna nivåanpassa vissa 

övningar. För en lärare handlar det om att göra undervisningen begriplig, hanterbart och 

meningsfullt och nivåanpassning är kanske ett sätt att göra det. Enligt Hwang och Nilsson 

(2011) är alla ungdomar på olika fysiska mognads nivåer än om den biologiska åldern är 

detsamma. I Bergström och Lindströms (2004) undersökning ledde nivåindelning till något 

mestadels positivt. Där var det dock eleverna själva som delade in sig efter vad de själva tyckte 

deras nivå var. Enligt Andersson (2017) ska skolan ge förutsättningar för samtliga elever att 

utvecklas. Eftersom alla individer är olika behöver de olika förutsättningar för att utvecklas, 

samtidigt som de är i olika mognads nivåer under skoltiden. Detta skulle kanske kunna hjälpas 

med nivåanpassad undervisning även på skolidrotten.   

 

En sak som de intervjuade också tar upp som inte gör fotbollen i skolan lika begriplig och 

meningsfull är att man inte kan uppnå något gemensamt på samma sätt som med föreningen. 

Några av dem (Matts, Pelle och Stefan) sa att där är man ett lag som ska försöka vinna matcher 

tillsammans varje helg. Det målet finns inte i skolan tycker de. Detta skulle dock kunna hjälpas 

av att man gör som Kalle föreslog i sin intervju. Att man är samma lag i både förening och på 

skola.  

 

Av resultaten framgår att en av de intervjuade (Frans) tycker att de bättre deltagarna på fotbollen 

i skolan ofta dribblar och att även man själv, enligt Frans tycker att då kan göra samma sak. 

Dessutom tycker vissa (Stefan) att det är få deltagare som de kan passa som är tillräckligt 

duktiga för att kunna passa tillbaka. De intervjuade blir påverkade av de resterande i gruppens 

kvalitet och graden av begriplighet och hanterbarhet samt känslan av meningsfullhet kan då 

antas sjunka i den aktiviteten man utför, vilket enligt Hedenberg m.fl. (2013) påverkar 

motivationen till uppgiften negativt. Vissa (Matts) är dock inne på att det kan vara något positivt 

med att spela i en annan grupp än den som är med föreningen, för då man kan testa på att gör 

andra saker som man inte vågar göra med föreningen. Hanterbarheten ökar, och blir på ett annat 

sätt i skolan, då pressen minskar. 

 

Enligt self determination theory är självbestämmande en viktig del enligt Wilson, Mack och 

Grattan (2008) samt Blomgren (2016). Det som framgår tydligast från intervjuerna är att 

gruppen är viktig och att både kvaliteten på individerna och kompisarna har stor betydelse. För 
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att därför som lärare lägga fokus på att få en så bra gruppsammanhållning som möjligt få ses 

som en viktig del utifrån denna rapport. Då har de elever i denna studie fått igenom sitt 

självbestämmande enligt self determination theory.  

 

Enligt Wery och Thomson (2013) och Blomgren (2016) är inre motivation att föredra framför 

den yttre motivationen för individens egna tillfredställande och engagemang till uppgiften. Alla 

de intervjuade vill bli så bra som möjligt inom fotboll vilket borde betyda att de har en hög inre 

motivation för fotboll. Att de intervjuade tycker att gruppens kvalitet och vänskapsrelationer i 

gruppen är viktiga får ses som yttre motivation. Samtidigt var det gruppens kvalitet och 

vänskapsrelationer inom gruppen som de intervjuade pratade mest om och var den enskilt 

viktigaste orsaken för deras motivations nivå på träningarna.  

 

Betydelsen av att bli bedömd 

Att betygen spelade liten roll för samtliga skulle kunna tolkas som att yttre motivationen (såsom 

betyg) inte har särskilt stor påverkan på dem, dock sa både Stefan, Frans och Martin att betygen 

kan ha stor inverkan för motivationen för vissa, men inte för de själva. Pelle sa att i skolan 

känner man sig inte lika iakttagen som med föreningen där man konkurrerar med de andra 

spelarna om startplats. Detta såg han som något motivations sänkande och en anledning att inte 

ta i lika mycket på skolan. Att känna denna press från ledaren och en konkurrens situation från 

resten av laget räknas som yttre motivation men trots det känner Pelle i detta fallet att hans 

motivation ökar av det. Alla av de intervjuade jämförde sig med resten av gruppen som var på 

skolidrotten och tyckte att för många av dem andra var kvalitativt för dåliga. Pelle uttryckte det 

även att varför ska man ta i när det inte finns något annat lag man kan vinna över och vara bättre 

än. Många av de intervjuade tyckte även att bristen på konkurrensen i skolidrotten gav en 

mindre motivationsfaktor. 

 

Övningars betydelse 

Kalle tyckte att föreningsidrott och skolan skulle vara mer samspelta i vad de gör. Han nämnde 

periodisering och hur fysiskt ansträngande passen ska vara, samt att det vore en fördel att 

förening och skolfotbollen är mer synkade i hur detta läggs upp. Kalle nämnde även att 

specialidrotten borde se på hur RIG innebandy gör där man är samma lag både på skola och 

fritid. Ferry och Olsson (2011) skriver att föreningsidrotten och specialidrotten håller på att bli 

mer integrerade i varandra. Exemplet de lyfte var att Sverige håller på att bli mer likt England 
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och USA där de är samma på både fritid och skola (likt RIG är i Sverige). Till skillnad från 

Kalle hävdar Ferry och Olsson att detta är något mer negativt för eleverna och idrotten i stort 

då detta kommer leda till en ökad snedrekrytering av spelare. Ferry och Olsson tycker att 

motiverade och mer intresserade elever borde gå före mer kvalitativa elever av just den valda 

idrotten, när det gäller antagning till skolor med någon slags idrottsinriktning. Även Ferry, 

Meckbach och Larsson (2013) skriver att skolan blir allt mer påverkad av föreningsidrotten. De 

skriver att man inte riktigt än kan säga vilken riktning det kommer ta, men att både de 

intervjuade och forskning visar att man vill ha en förändring respektive att det kommer ske en 

förändring inom skol- och föreningsidrotten inom en snar framtid. 

 

Wagnsson (2009) menar att ett prestationsorienterat klimat är att föredra framför ett 

resultatorienterat klimat inom föreningsidrotten. Kalle sa tvärtom då hans motivation ökar när 

ett tävlingsmoment tillkommer. Det var ett förslag Kalle hade till lärare att få ökad motivation 

på fotbollen i skolan och att alla övningar borde innehålla något slags tävlingsmoment då alla 

som spelar fotboll borde gilla att tävla, enligt honom. Wagnsson skrev även att ifall 

tävlingsmänniskor hamnar i en resultatorienterad miljö kan det leda till något positivt och ökad 

kompetens och självkänsla bland deltagarna. Det var även bara Kalle som nämnde detta som 

en motivationsfaktor.  

 

Metoddiskussion 

Valet av intervju som metod går att diskutera, främst på grund av intervjuarens brist på 

erfarenhet av det. Eftersom urvalet och tiden var begränsad är antalet intervjuade sex ungdomar. 

Ett större urval hade givit mer styrka till studien. Intervjun blir även bättre av att man är skicklig 

på att intervjua. Detta skriver Trost (2010) att man som intervjuare är bra på att läsa av 

kroppsspråk och andra uttryck, samt vara lyhörd och uppmärksam. Detta kräver erfarenhet av 

att vara intervjuare. Samtidigt kan även den mest erfarna intervjuaren göra missar, men risken 

för det minskar med erfarenhet.  

 

Intervjuaren hade även en tidigare koppling till de intervjuade. Detta eftersom urvalet var att de 

intervjuade skulle haft samma tränare på både skolan och fritid. Med mer tid hade man kanske 

kunnat hitta ett mer opersonligt urval för intervjuaren, men då urvalet var så specifikt hade det 

troligtvis ändå varit svårt. Alla de intervjuade var även killar (återigen eftersom urvalet var så 

specifikt). Att även intervjuat tjejer kan spelat roll för undersökningens resultat. Trots den ringa 
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erfarenheten på intervjuaren svarade de intervjuade ändå bra på frågorna och väldigt sällan kom 

svaret ”vet inte”, dock hade en mer erfaren intervjuare kunnat ställa mer och bättre följdfrågor 

och fått den intervjuade att prata ännu mer. Detta hade lett till att mer data hade samlats in och 

ett större underlag för rapporten.  

 

Förslag på framtida forskning 

Detta område är dock intressant, både för en lärare, en tränare eller en annan person som 

behöver motivera individer. Det finns många olika sätt som man kan använda sig av för att 

försöka motivera personer och det finns troligtvis inget sätt som passar för alla. Däremot med 

mer forskning kring detta blir samhället troligtvis succesivt bättre för att lösa detta problem.  
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Bilagor 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Christofer Jonsson och studerar på Umeå universitet och skriver för närvarande 

mitt examensarbete. Jag gör en studie för att undersöka motivation inom fotboll i skolan och 

fotboll med föreningsidrotten och skillnader/likheter där emellan. Jag skulle vilja intervjua dig 

eftersom du är aktiv med fotboll i skolan och med föreningsidrott och min intervju tar cirka 30–

45 minuter. Jag kommer spela in intervjuerna för att sedan radera dem efter jag renskrivit dem. 

Resultatet av intervjuerna kommer sedan sammanställas i mitt arbete men du som blir 

intervjuad kommer vara anonym och ifall namn behövs kommer dem vara fiktiva. Ifall du som 

intervjuad vill ha tillgång till arbetet när det är klart kommer självklart få det. All medverkan är 

självklart frivillig, men jag skulle vara mycket tacksam för din medverkan.  

 

Intervjufrågor 

Vad är motivation för dig? 

Vad motiverar dig under fotbollssektionerna i skolan? 

Vad motiverar dig under en träning med föreningsidrotten? 

I så fall är det någon skillnad i motivationen? 

Vad är dina mål med din fotboll i skolan/föreningsidrott, ifall det finns några? 

Hur ska lärare göra för att öka motivationen för elever i skolan? 

 


	Abstrakt
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Begreppsdefinitioner
	Bakgrund
	Idrott i skolmiljö
	Föreningsidrott
	Motivation i skolan
	Utvecklingspsykologi

	Teoretisk utgångspunkt
	Self determination theory

	Metod
	Datainsamling
	Urval
	Analys
	Forskningsetiska principer

	Resultat
	Gruppens betydelse
	Betydelsen av att bli bedömd
	Övningars betydelse
	Övrigt

	Diskussion och slutsats
	Gruppens betydelse
	Betydelsen av att bli bedömd
	Övningars betydelse
	Metoddiskussion
	Förslag på framtida forskning

	Referenslista
	Bilagor
	Informationsbrev
	Intervjufrågor


