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MOTIVATION	TILL	SKOLIDROTT:	SAMBANDET	MELLAN	
UPPLEVELSEN	AV	INRE	MOTIVATION	OCH	STÖD	

	
Sadri	Behzadmehr	&	Peter	Höglund	

	
	

Motivationsforskningen i allmänhet och självbestämmandeteorin i synnerhet, 
pekar på vikten av inre motivation när det kommer till att predicera ett aktivt liv 
på lång sikt. Denna studie undersöker sambandet mellan elevers motivation till 
idrottslektioner och det stöd som finns i deras omgivning. Vidare undersöks om 
det finns något samband mellan upplevelsen av stöd från läraren och upplevt 
stöd från kamrater och föräldrar på fritiden. En enkätundersökning bland ett 
urval av Umeå kommuns niondeklassare genomfördes. Resultatet av 
regressionsanalysen visade på att upplevt lärarstöd jämfört med upplevt stöd på 
fritiden, har en större betydelse för elevers upplevelse av inre motivation. 
Resultatet visade även på ett medelstort samband mellan upplevelsen av stöd på 
fritiden och upplevt lärarstöd. Det sistnämnda tolkas som att upplevt lärarstöd 
hänger samman med det stöd för idrott och fysiskt aktivitet ifrån kamrater och 
föräldrar som eleverna upplever utanför skolan. 

	
Regelbunden	 fysisk	 aktivitet	 har	 visat	 sig	 vara	 gynnsamt	 när	 det	 kommer	 till	
förebyggande	av	fysisk	ohälsa.	Det	har	föreslagits	att	regelbunden	fysisk	aktivitet	
reducerar	 risken	 för	 alla	 former	 av	 för	 tidig	 död,	 då	 särskilt	 hjärt‐	 och	
kärlsjukdomar	(Warburton,	Nicol &	Bredin,	2006).	Andra	sjukdomar	såsom	typ2‐
diabetes	 samt	 bröst‐	 och	 tjocktarmscancer	 kan	 också	 förebyggas	 med	 hjälp	 av	
fysisk	 aktivitet.	 Det	 har	 även	 visat	 sig	 att	 fysisk	 aktivitet	 kan	 underlätta	 vid	
behandling	av	dessa	sjukdomar.	Exempelvis	har	det	vid	typ‐2	diabetes	redovisats	
en	förbättring	av	blodsockerbalansen	vid	regelbunden	fysisk	aktivitet.	Även	risken	
för	benskörhet	minskar	vid	regelbunden	fysisk	aktivitet.	När	det	gäller	benskörhet	
överväger	fördelarna,	riskerna	med	fysisk	aktivitet,	särskilt	hos	äldre	(Warburton	
et	al.,	2006). 
	
Fysisk	aktivitet	har	även	visat	sig	ha	positiv	effekt	på	psykisk	hälsa.	En	metaanalys	
från	2005	visade	att	symptom	för	depression	och	ångest	minskar	vid	regelbunden	
fysisk	 aktivitet.	 Dessutom	 minskade	 risken	 för	 att	 råka	 ut	 för	 depression	 vid	
regelbunden	fysisk	aktivitet.	Flertalet	av	de	redovisade	studierna	pekar	även	på	att	
fysisk	 aktivitet	 ökar	 känslan	 av	 välbefinnande	 hos	 de	 med	 sämre	 fysisk	 hälsa	
(Penedoa	&	Dahn,	2005).		
	
Bland	ungdomar	leder	fysisk	aktivitet	till	minskat	stillasittande	beteende,	som	till	
exempel	 tv‐spelande	 och	 tv‐tittande.	 Detta	 är	 viktigt	 eftersom	 ett	 samband	
påvisats	mellan	depression	och	stillasittande	beteende.	Samma	studie	beskriver	ett	
samband	mellan	ungdomars	 (13‐18	år)	deltagande	på	 idrottslektioner	och	 fysisk	
aktivitet	 på	 fritiden.	 Vidare	 redovisas	 det	 att	 fysisk	 aktivitet	 som	 beteende	
påverkas	 positivt	 av	 vänners	 och	 familjens	 stöd.	 Detta	 oavsett	 om	 föräldrarna	
själva	utövar	någon	fysisk	aktivitet	eller	inte	(Van	Der	Horst,	Chin	A	Paw,	Twisk	&	
Van	Mechelen,	2007).		
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Trots	 att	 fysisk	 aktivitet	har	 visat	 sig	 vara	viktigt	utifrån	ett	hälsoperspektiv	har	
man	 i	 en	 amerikansk	 studie	 funnit	 att	 mängden	 fysisk	 aktivitet	 minskar	 från	
ungdomsåren	till	vuxen	ålder.	Samma	studie	visade	på	att	tonåringar	i	USA	inte	når	
upp	 till	 den	 nivå	 av	 fysisk	 aktivitet	 som	 är	 rekommenderad	 (Gordon‐Larsen,	
Nelson	 &	 Popkin,	 2004).	 Detta	 är	 ett	 problem	 då	 vissa	 studier	 visar	 på	 att	
regelbunden	 fysisk	aktivitet	under	barndomen	är	viktigt	 för	en	aktiv	 livsstil	 som	
vuxen	 (Gordon‐Larsen	 et	 al.,	 2004;	 Shephard	 &	 Trudeau,	 2000).	 En	 av	 dessa	
studier	 har	 även	 undersökt	 sambandet	 mellan	 idrottsundervisning	 och	 fysisk	
aktivitetsnivå	som	vuxen,	men	kunde	inte	i	hitta	något	sådant	samband.	Forskarna	
i	 den	 nämnda	 studien	 har	 dock	 inte	 tagit	 hänsyn	 till	 hur	 idrottsundervisningen	
bedrivits	 på	 de	 undersökta	 skolorna	 eller	 vilken	 nivå	 av	 motivation	 som	 fanns	
bland	eleverna	(Shephard	&	Trudeau,	2000).	Andra	studier	har	däremot	visat	på	
ett	 samband	mellan	 inre	 motivation	 och	 sannolikheten	 för	 fortsatt	 utövande	 av	
fysisk	 aktivitet	 på	 lång	 sikt	 (Ryan,	 Frederick,	 Lepes,	 Rubio,	 &	 Sheldon,	 1997;	
Sarrazin,	Vallerand,	Guillet,	Pelletier	&	Cury,	2002).	
	
Självbestämmandeteorin 
	
En	 teori	 som	 är	 central	 inom	 motivationsforskning	 är	 Ryan	 och	 Deci’s	 (2000)	
självbestämmandeteori.	 Teorin	 utgår	 ifrån	 att	 individens	 motivation	 är	 under	
ständig	påverkan	av	omgivningen.	Teorin	skiljer	mellan	inre	och	yttre	motivation.		
	
Inre	motivation	(eng.	 Intrinsic	motivation)	syftar	 till	att	 ingå	 i	en	aktivitet	därför	
att	aktiviteten	i	sig	är	lustfylld	och	stimulerande.	Inre	motivation	kan	vara	kopplad	
till	 tillfredsställelsen	 av	 att	 veta,	 lyckas	 med	 något	 eller	 att	 uppleva	 stimulans	
(Hagger	&	Chatzisarantis,	2007).	Denna	typ	av	motivation	kännetecknas	av	en	hög	
grad	av	självbestämmande.	En	metaanalys	visade	på	att	människor	som	drivs	av	
inre	 motivation	 anstränger	 sig	 mer,	 rapporterar	 högre	 nivåer	 av	 koncentration,	
och	presterar	bättre	än	de	som	drivs	av	mer	yttre	reglerade	former	av	motivation	
(Mageau	&	Vallerand,	2003).	
	
Det	 faller	 sig	 naturligt	 att	 självmant	 ingå	 i	 sådana	 aktiviteter	 som	 upplevs	 som	
lustfyllda	och	stimulerande	 i	sig	själva.	Men	enligt	Ryan	och	Deci	 innehåller	även	
beteenden	 som	 är	 yttre	 reglerade	 en	 viss	 grad	 av	 självbestämmande.	 Dessa	
beteenden	går	 i	ett	kontinuum	ifrån	att	vara	helt	yttre	reglerade	av	omgivningen	
till	 att	 nästan	 helt	 regleras	 inifrån.	 Däremot	 handlar	 det	 om	 inre	motivation	 om	
beteendet	helt	regleras	inifrån	(Ryan	&	Deci,	2000).	
	
Det	 finns	 fyra	 former	av	yttre	reglering	med	olika	grad	av	självbestämmande	(se	
figur	1).	 Integrerad	reglering	 är	den	 form	av	yttre	 reglering	som	är	närmast	 inre	
motivation.	I	denna	form	av	reglering	internaliseras	och	integreras	omgivningens	
värderingar	 så	 att	 de	upplevs	 som	ens	 egna.	Denna	 regleringsform	 innefattar	 en	
hög	 grad	 av	 självbestämmande.	 Identifierad	 reglering	 innebär	 en	 identifikation	
med	 omgivningens	 värderingar	 för	 att	 de	 stämmer	 överens	 med	 ens	 egna.	
Internaliserad	 reglering	 innebär	 att	 beteendet	 styrs	 av	 ett	 sökande	 efter	
omgivningens	 bekräftelse	 och	 ett	 undvikande	 av	 omgivningens	 misstycke.	 Den	
sista	 formen	 av	 reglering	 kallas	 för	 yttre	 reglering,	 vilket	 innebär	 att	 beteendet	
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De	beteenden	som	inte	är	 inre	motiverade	är	som	nämndes	tidigare	 istället	yttre	
reglerade.	Graden	 av	 yttre	 reglering	 varierar	dock	beroende	på	hur	mycket	 stöd	
som	finns	i	ens	omgivning	för	de	nämnda	psykologiska	basbehoven.	Ryan	och	Deci	
menar	 att	 förutsättningarna	 i	 omgivningen	 är	 goda	 för	 yttre	 reglering	 om	 t.ex.	
belöning	eller	bestraffning	föreligger,	och	den	som	förväntas	utföra	något	känner	
sig	 tillräcklig	 kompetent	 för	 uppgiften.	 Förutsättningarna	 i	 omgivningen	 är	 goda	
för	 internaliserad	 reglering	 om	 någon	 relevant	 referensgrupp	 dessutom	 stödjer	
det	 förväntade	 beteendet	 och	 personen	 upplever	 samhörighet	med	 den	 nämnda	
gruppen.	 För	 en	 mer	 autonom	 reglering	 (integrerad	 och	 identifierad	 reglering	
samt	inre	motivation)	krävs	det	dock,	utöver	känslan	av	kompetens	och	samhörig‐
het,	dessutom	att	omgivningen	stödjer	personens	autonomi	(Ryan	&	Deci,	2000).	
	
Den	hierarkiska	modellen	
	
Självbestämmandeteorin	 har	 vidareutvecklats	 av	 Vallerand	 (2007)	 som	 presen‐
terar	 en	 hierarkisk	 modell	 som	 beskriver	 motivation	 utifrån	 tre	 olika	 nivåer:	
global,	 kontextuell	 och	 situationsbunden.	 Motivation	 på	 den	 globala	 nivån	 är	
generell	och	kan	 liknas	vid	personlighetsdrag.	Detta	är	något	bestående	som	inte	
förändras	 nämnvärt	 av	 olika	 kontexter	 eller	 situationer.	 Motivation	 på	 den	
kontextuella	 nivån	 visar	 på	 hur	 motivationen	 ser	 ut	 i	 särskilda	 kontexter	 eller	
miljöer.	En	sådan	kontext	kan	vara	idrottskontexten.	Slutligen	så	handlar	motiva‐
tion	på	situationsnivån	om	hur	motiverad	personen	är	till	en	specifik	aktivitet	vid	
en	 specifik	 tidpunkt.	Det	 kan	 till	 exempel	 röra	 sig	 om	 en	 särskild	 övning	 vid	 ett	
visst	tillfälle	på	idrottsundervisningen	(Vallerand,	2007).	Motivation	på	denna	nivå	
varierar	 och	 kan	 vara	 svår	 att	 predicera.	 Detta	 p.g.a.	 att	 denna	 nivå	 är	 särskilt	
beroende	av	situationsfaktorer	i	omgivningen	(Vallerand	& Ratelle,	2002).		
	
Sammanfattningsvis	 tyder	 den	 forskning	 som	 vi	 tagit	 del	 av	 på	 att	 regelbunden	
fysisk	aktivitet	under	barndomen	är	viktigt	 för	en	aktiv	 livsstil	 som	vuxen,	något	
som	i	sin	tur	är	viktig	för	ett	långt	och	hälsosamt	liv.	Dessutom	har	det	visat	sig	att	
inre	motivation	 ökar	 sannolikheten	 för	 fortsatt	 regelbundet	 utövande	 av	 en	 viss	
typ	av	 fysisk	aktivitet	på	 lång	 sikt.	Det	har	även	 framkommit	att	människor	 som	
drivs	 av	 inre	 motivation,	 faktiskt	 presterar	 bättre,	 än	 de	 som	 drivs	 av	 yttre	
reglerade	former	av	motivation.	
	
Vidare	 tyder	 forskningen	 på	 att	 omgivningens	 stöd	 för	 de	 tre	 psykologiska	
basbehoven,	 visat	 sig	 vara	 viktig	 för	 människors	 upplevelse	 av	 inre	 motivation.	
Detta	 antyder	 att	 stöd	 för	 dessa	 behov	 under	 idrottslektionerna	 är	 av	 stor	
betydelse	 för	elevers	 framtida	hälsa	och	aktivitetsvanor.	Syftet	med	denna	studie	
är	 att	 undersöka	 om	 elevers	 upplevelse	 av	 lärarstöd	 verkligen	 är	 den	 viktigaste	
prediktorn	 när	 det	 kommer	 till	 upplevelsen	 av	 inre	 motivation	 under	
idrottslektionerna.	 Som	ett	 led	 i	 detta	 var	det	 även	viktigt	 att	 undersöka	om	det	
fanns	något	samband	mellan	upplevt	lärarstöd	och	upplevt	stöd	på	fritiden.	Detta	
för	 att	 säkerhetsställa	 att	 sambandet	mellan	 upplevt	 lärarstöd	 och	 upplevd	 inre	
motivation	 på	 lektionerna,	 inte	 är	 beroende	 av	 sambandet	 mellan	 upplevt	
lärarstöd	och	upplevt	stöd	på	fritiden.	Om	så	är	fallet	kan	vi	inte	uttala	oss	om	det	
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är	upplevt	lärarstöd	eller	upplevt	stöd	på	fritiden	som	är	den	egentliga	prediktorn	
för	upplevelse	av	inre	motivation	på	idrottslektionerna.		
	
Vi	ville	således	pröva	följande	hypoteser:	
	

1. Upplevelsen	av	lärarstöd	är	den	faktor	som	har	störst	betydelse	för	elevers	
upplevelse	av	inre	motivation.	

2. Det	finns	ett	samband	mellan	upplevelsen	av	lärarstöd	och	upplevelsen	av	
stöd	på	fritiden.	
	

 
Metod	

	
Deltagare	
	
Deltagarna	 i	 studien	 (N=	 142)	 bestod	 av	 15‐	 och	 16‐åriga	 niondeklassare	 (66	
flickor	och	76	pojkar)	från	sex	av	Umeå	kommuns	högstadieskolor.		
	
Instrument	
	
Datainsamlingen	 skedde	 med	 hjälp	 av	 en	 enkätundersökning	 bestående	 av	 två	
frågeformulär.	Det	första	formuläret	avsåg	mäta	deltagarnas	inre	respektive	yttre	
motivation	till	att	delta	på	idrottslektionerna.	Formuläret	är	en	modifierad	version	
av	 Exercise	 Self‐Regulation	 Questionnaire	 (SRQ‐E;	 Self‐Determination	 Theory,	
2011).	I	sin	ursprungliga	version	består	formuläret	av	12	påståenden	fördelade	på	
fyra	 kluster	 som	 tillsammans	 ger	 en	 bild	 av	 personens	motivationstyp.	 Klustren	
går	 ifrån	 helt	 yttre	 styrd	 till	 helt	 inre	 styrd	 enligt	 följande:	 yttre	 reglering,	
internaliserad	reglering,	identifierad	reglering	och	inre	reglering,	där	de	två	första	
klustren	står	för	mer	yttre	styrda	beteenden	(yttre	motiverade)	medan	de	senare	
står	för	mer	inre	styrda	beteenden	(inre	motiverade).		

Den	 version	 av	 SRQ‐E	 som	 användes	 i	 denna	 studie	 översattes	 från	 engelska	 till	
svenska	och	anpassades	till	att	specifikt	handla	om	niondeklassares	motivation	till	
skolidrott.	 Alltså	 mätte	 första	 delen	 av	 formuläret	 elevernas	 grad	 av	 yttre	
respektive	 inre	 reglering	 till	 att	 delta	 på	 idrottslektionerna.	 Exempel	 på	
påståenden	var:	”Jag	tycker	om	att	utmana	mig	själv	och	lära	mig	nya	färdigheter”	
och	 ”Idrottslektionerna	 ger	 mig	 möjligheten	 att	 visa	 vad	 jag	 går	 för”.	 Varje	
påstående	 i	 formuläret	 skattades	på	 en	 sjugradig	 skala	beroende	på	hur	 väl	 den	
passade	 in	 på	 varför	 personen	 deltog	 på	 lektionerna	 (1=Stämmer	 inte	 alls	 till	
7=Stämmer	 helt).	 Formuläret	 i	 sin	 ursprungliga	 version	 har	 bl.a.	 använts	 i	 en	
studie	om	motivationens	roll	i	samband	med	viktkontroll	(Mata	et	al.,	2009).	Andra	
versioner	av	samma	formulär,	bl.a.	Treatment	Self‐Regulation	Questionnaire	(SRQ‐
E),	har	även	studerats	med	avseende	på	psykometriska	egenskaper	som	validitet	
och	reliabilitet	(Carey	et	al.,	2004;	Levesque	et	al.,	2006).	Dessa	studier	har	visat	på	
goda	 psykometriska	 egenskaper.	 Vår	 version	 av	 formuläret	 är	 inte	
validitetsprövad	men	vi	har	undersökt	dess	reliabilitet	med	avseende	på	klustrens	
interna	 konsistens.	 Frågorna	 i	 Klustret	 ”inre	motivation”	 i	 vår	 version	 av	 SRQ‐E,	
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hade	en	intern	konsistens	(mätt med Cronbachs alfa)	på	0,88	som	indikerar	en	hög	
reliabilitet.	Klustret	”yttre	motivation”	å	andra	sidan	hade	en	intern	konsistens	på	
0,59.	Det	låga	alfavärdet	för	yttre	motivation	beror	i	huvudsak	på	fråga	nr:	5	i	vår	
enkät,	 som	har	en	 låg	korrelation	med	de	övriga	 frågorna	 i	 samma	kluster.	Dock	
verkar	 frågorna	 i	 detta	 kluster	 överlag	 ha	 en	 låg	 interkorrelation,	 något	 som	 vi	
resonerar	kring	under	diskussionen.	 

Det	andra	 formuläret	 avsåg	mäta	elevernas	upplevelse	av	omgivningens	 stöd	 för	
de	 tre	 grundläggande	 psykologiska	 basbehoven	 (autonomi,	 kompetens	 och	
samhörighet).	Som	utgångspunkt	för	denna	del	av	enkäten	användes	en	version	av	
Basic	 Psychological	 Needs	 Scale	 (Self‐Determination	 Theory,	 2011)	 som	 är	
anpassad	 för	att	användas	på	en	arbetsplats.	Denna	version	som	först	översattes	
till	svenska	från	engelska,	reviderades	och	modifierades	för	att	särskilt	mäta	stödet	
under	idrottslektionerna	(från	läraren)	och	på	fritiden	(från	dels	föräldrar	och	dels	
kamrater).	Revideringen	handlade	 framförallt	 om	att	 ta	 bort	 de	påståenden	 som	
ansågs	 irrelevanta	 för	 studiens	 syfte.	 Även	 om	 den	 använda	 version	 såväl	
reviderats	 som	 modifierats	 har	 ambitionen	 varit	 att	 följa	 alla	 de	 teoretiska	
riktlinjer	som	självbestämmandeteorin	står	för.		
	
Det	 färdiga	 stödformuläret	 bestod	 av	 tre	 delar:	 lärarstöd,	 föräldrastöd	 och	
kamratstöd.	 I	 var	 och	 en	 av	 dessa	 tre	 delar	 ingick	 fyra	 påståenden	 om	 stöd	 för	
autonomi,	fyra	om	stöd	för	kompetens	och	fyra	om	stöd	för	samhörighet.	Exempel	
på	 påståenden	 var:	 ”Mitt	 val	 av	 idrott	 styrs	 till	 stor	 del	 av	 mina	 kamraters	
önskemål	och	åsikter”	och	”Jag	känner	krav	från	mina	föräldrar	att	vara	duktig	på	
idrott”.	Även	i	denna	del	av	enkäten	användes	en	sjugradig	skala,	vilket	också	följer	
ursprungsversionens	 sjugradiga	 skala.	 Den	 interna	 konsistensen	 mätt	 med	
Cronbachs	 alfa,	 varierade	 mellan	 0,79	 och	 0,90	 för	 de	 olika	 del‐klustren	 i	
formuläret.	Detta	är	ett	 tecken	på	god	homogenitet	bland	de	 ingående	 frågorna	 i	
formulärets	respektive	kluster	och	kan	tolkas	som	att	frågorna	inom	varje	kluster	
fångar	samma	fenomen.	
	
Enkäten	 i	 sin	 helhet	 prövades	 ut	 genom	 att	 tolv	 psykologstudenter	 vid	 Umeå	
universitet	 fyllde	 i	 den.	 Syftet	 med	 utprövningen	 i	 första	 hand	 var	 att	 pröva	
formulärets	 omedelbart	 upplevda	 validitet	 (face	 validity),	 men	 också	 att	 få	
synpunkter	 på	 dess	 utformning	 och	 eventuella	 svårigheter	 med	 ifyllandet.	 Efter	
utprövningen	gjordes	en	del	ändringar	baserade	på	synpunkterna.	
	
Procedur	
 
Vid	 rekrytering	 av	 deltagare	 skickades	 en	 förfrågan	 (via	 post),	med	 information	
om	 studiens	 syfte	 och	 målgrupp,	 till	 respektive	 skolas	 rektor.	 Denna	 förfrågan	
följdes	sedan	upp	med	telefonsamtal	och	e‐post	kontakt	med	rektorer	och	lärare.	
Utifrån	 tillgänglighetsprincipen	 deltog	 en	 eller	 två	 klasser	 från	 varje	 skola	 i	
undersökningen.	 Umeå	 kommun	 valdes	 som	 undersökningsområde,	 och	 alla	
kommunens	grundskolor	med	minst	en	klass	från	årskurs	nio	blev	kontaktade.	Sex	
(av	 tio	möjliga)	 skolor	 tackade	 ja	 till	 att	 delta	 i	 studien.	Datainsamlingen	 skedde	
under	veckorna	12	och	13	år	2011.	
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Datainsamlingen	skedde	på	respektive	skola	och	enkäten	delades	ut	av	testledarna	
själva.	Instruktionerna	till	eleverna	standardiserades	till	att	handla	om	frivillighet,	
sekretess	(inga	 individer	eller	skolor	går	att	 identifiera)	och	 tillvägagångssätt	 för	
ifyllandet.	Testledarna	berättade	också	att	eventuella	frågor	kunde	besvaras	under	
tiden	som	eleverna	fyllde	i	formuläret.	När	eleverna	var	färdiga	(hela	proceduren	
inklusive	 instruktioner	 tog	 högst	 15	 minuter)	 samlades	 alla	 enkäter	 in	 av	
testledarna.	
	
Innan	 databearbetningen	 kom	 igång	 på	 riktigt,	 strukturerades	 poäng	 ifrån	
deltagarnas	 skattningar	 i	 några	 nya	 kluster	 för	 att	 göra	 det	 lättare	 för	 senare	
jämförelser	och	reflektioner.	Bland	annat	sattes	poängen	 ifrån	kategorierna	yttre	
reglering	och	internaliserad	reglering	ihop	till	att	utgöra	en	klusterpoäng	för	yttre	
motivation,	 medan	 poängen	 från	 kategorierna	 identifierad	 reglering	 och	 inre	
reglering	sattes	ihop	till	att	utgöra	en	klusterpoäng	för	inre	motivation.	Vad	gäller	
stödformuläret	(del	2	i	enkäten)	sattes	poängen	ifrån	föräldrar	och	kamraters	stöd	
ihop	till	att	utgöra	en	klusterpoäng	för	stöd	på	fritiden.	
	
För	 att	 undersöka	 sambandet	 mellan	 inre	 motivation	 för	 idrottslektionerna	 och	
variablerna	lärarstöd	och	stöd	på	fritiden	användes	en	multipel	regressionsanalys.	
För	att	säkerhetsställa	att	det	inte	handlade	om	en	allt	för	stor	samvariation	mellan	
de	 två	 oberoende	 variablerna	 (upplevt	 lärarstöd	 och	 upplevt	 stöd	 på	 fritiden)	
gjordes	 det	 dels	 en	 korrelationsanalys	 av	 dessa	 och	 dels	 genomfördes	 det	 något	
som	i	SPSS	kallas	för	”kollinearitetsdiagnostik”.	

	
	

Resultat	
	
Deskriptiva	 data	 (se	 tabell	 1)	 visade	 att	 deltagarna	 upplever	 en	 relativ	 hög	 inre	
motivation	 för	 idrottslektionerna.	 Deltagarna	 rapporterade	 en	 högre	 grad	 av	
upplevd	inre	motivation	 jämfört	med	yttre	motivation	för	 idrottslektionerna.	När	
det	 kommer	 till	 upplevelsen	 av	 stöd	 fanns	 det	 inte	 någon	 större	 skillnad	mellan	
upplevt	stöd	ifrån	 läraren	och	upplevt	stöd	på	fritiden.	Såväl	upplevelsen	av	stöd	
ifrån	lärare	som	stödet	på	fritiden	kan	sägas	vara	högt	i	den	undersökta	gruppen,	
något	som	framgår	av	medelvärdet	för	dessa	variabler.	
	
En	 multipel	 regressionsanalys	 genomfördes	 med	 inre	 motivation	 som	 beroende	
variabel	och	lärarstöd	och	stöd	på	fritiden	som	oberoende	variabler.	Vid	analysen	
användes	 ”enter‐metoden”	 som	 också	 är	 den	 vanligaste.	 Regressionsanalysen	
presenterade	 en	 modell	 med	 statistisk	 signifikans	 (p<,001)	 och	 med	 en	
förklaringsgrad	 på	 57,7	%	 (justerad	R2=0,577).	 Värdena	 på	 den	 standardiserade	
koefficienterna	 på	 lärarstöd	 (B=,378,	 β=,627,	 St.fel=,044,	 p<,001)	 och	 stöd	 på	
fritiden	 (B=,081,	 β=,221,	 St.fel=,026,	 p<,002)	 visar	 att	 lärarstöd	 har	 ett	 större	
förklaringsvärde	 än	 stöd	 på	 fritiden,	 när	 det	 kommer	 till	 variationen	 inom	 vår	
beroende	 variabel.	 Kollinearitetsdiagnostiken	 visade	 att	 (Tolerans	 =	 ,607,	 VIF	 =	
1,648)	toleransvärdet	ligger	högt	över	0,1	(vanligen	använd	som	lägsta	acceptabla	
värdet)	 och	 VIF	 –	 värdet	 ligger	 långt	 under	 10	 (vanligen	 använd	 som	 högsta	
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acceptabla	 värdet).	 Korrelationsanalysen	 av	 våra	 två	 oberoende	 variabler	 lärar‐
stöd	och	stöd	på	fritiden	(r=,627,	p<,01)	visade	på	ett	signifikant	samband	mellan	
dessa	 två	 variabler,	men	 korrelationen	 låg	 under	 gränsen	 (vanligtvis	 0,8‐0,9	 och	
högre)	för	att	indikera	en	kollinearitetseffekt	i	en	multipel	regressionsanalys.	
	
	

	
 
 

Diskussion	
 
Syftet	 med	 studien	 var	 att	 undersöka	 sambandet	 mellan	 upplevt	 lärarstöd	 och	
upplevt	stöd	på	fritiden,	samt	deras	respektive	betydelse	för	elevers	upplevelse	av	
motivation	 till	 skolidrott.	 Resultatet	 visar	 på	 att	 upplevt	 lärarstöd	 står	 för	 en	
betydlig	 större	 del	 av	 variationen	 i	 elevernas	 upplevelse	 av	 inre	 motivation,	
jämfört	med	upplevt	stöd	på	fritiden.	Detta	kan,	i	linje	med	studiens	första	hypotes,	
tolkas	som	att	upplevelsen	av	 lärarstöd	är	den	variabel	 som	har	störst	betydelse	
för	elevernas	grad	av	upplevd	inre	motivation.	Studiens	andra	hypotes	var	att	det	
fanns	 ett	 samband	 mellan	 upplevelsen	 av	 lärarstöd	 och	 upplevelsen	 av	 stöd	 på	
fritiden.	Resultatet	visade	på	ett	 tydligt	samband	mellan	dessa	 två	variabler.	Den	
sammantagna	 slutsatsen	 av	 resultatet	 blir	 att	 upplevelsen	 av	 inre	motivation	 är	
framförallt	 beroende	 av	 upplevt	 lärarstöd,	 men	 att	 denna	 upplevelse	 i	 sin	 tur	
hänger	samman	med	upplevelsen	av	stöd	ifrån	föräldrar	och	kamrater	på	fritiden.	
Med	andra	ord	kan	vi	anta	att	de	elever	som	upplever	högt	stöd	hemifrån	också	är	
de	som	upplever	ett	högt	lärarstöd	under	lektionerna.	De	elever	som	å	andra	sidan	
upplever	väldigt	lågt	stöd	hemifrån,	kan	följaktligen	antas	uppleva	lågt	stöd	under	
lektionerna.	
	

Tabell	1.		
Deskriptiva	data	och	korrelationer	mellan	samtliga	variabler	(N=142).		

	
	 	 Medel	 Std.	avvikelse	 1 2	 3	 4

	
1.	Inre	motivation	
	

	 30,6 7,9 1,0 ,42**	 ,74**	 ,60**

2.	Yttre	motivation	
	

	 19,8 6,3 1,0	 ,29**	 ,17*

3.	Lärarstöd	
	

	 64,1 12,6 	 1,0	 ,63**

4.	Stöd	på	fritiden	
	

	 129,9 21,4 	 	 1,0

	
Notera:	Högsta	möjliga	värde	för	inre	respektive	yttre	motivation	är	42	och	det	 lägsta	6.	
Högsta	möjliga	värde	för	lärarstöd	är	84	och	det	lägsta	12.	Högsta	möjliga	värde	för	stöd	
på	fritiden	är	168	och	det	lägsta	24.		
*p<0,05.	**p<0,01.	
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Vidare	kan	det	konstateras	att	det	inte	fanns	något	starkare	samband	mellan	upp‐
levelsen	 av	 yttre	 motivation	 och	 upplevelsen	 av	 stöd.	 Detta	 var	 något	 som	 vi	
förväntade	 oss	 och	 som	 troligtvis	 beror	 på	 det	 faktum	 att	 stödformuläret	 även	
innefattade	 variabeln	 autonomistöd.	 Detta	 stöd	 är	 enligt	 teorin	 inte	 lika	
nödvändigt	 för	 yttre	 motivation	 som	 det	 är	 för	 inre	 motivation.	 En	 annan	
förklaring	 kan	 dock	 vara	 det	 faktum	 att	 formuläret	 i	 sig	 själv	 inte	 är	 tillräcklig	
reliabelt,	med	avseende	på	yttre	motivation.	Det	låga	alfavärdet	(0,59)	hos	klustret	
yttre	 motivation	 innebär	 att	 frågorna	 inom	 detta	 kluster	 inte	 korrelerar	 i	
tillräckligt	 högt	 grad	 med	 varandra	 och	 kan	 i	 själva	 verket	 mäta	 olika	 saker.	
Resultatet	visade	även	på	ett	måttligt	 samband	mellan	yttre	och	 inre	motivation,	
men	 inte	 heller	 detta	 är	 särskilt	 oväntat,	 då	 motivation	 enligt	 Hagger	 och	
Chatzisarantis	 (2007)	 	 följer	 ett	 kontinuum	 (se	 Figur	 1).	 Detta	 innebär	 alltså	 att	
motivationen	hos	en	 individ	 som	befinner	 sig	mitt	 i	 skalan	kan	 regleras	av	 såväl	
inre	som	yttre	krafter	på	en	och	samma	gång.	
	
När	 det	 kommer	 till	 det	 resultat	 som	 tyder	 på	 störst	 samband	 mellan	 upplevt	
lärarstöd	 och	 upplevd	 inre	 motivation,	 tycker	 vi	 att	 det	 vi	 ser	 följer	 Vallarands	
(2007)	 beskrivning	 av	 olika	 nivåer	 av	 motivation:	 Global,	 kontextuell	 och	
situationsbunden.	 Det	 relativt	 höga	 sambandet	 mellan	 upplevelsen	 av	 inre	
motivation	 och	 upplevelsen	 av	 stöd	 ifrån	 läraren	 kan	 bero	 på	 att	 dessa	 två	
variabler	 till	 skillnad	 från	 upplevelsen	 av	 stöd	 på	 fritiden,	 mäts	 inom	 en	 och	
samma	 kontext.	 Vallarand	menar	 att	 typ	 av	motivation	 är	 generaliserbar	mellan	
snarlika	kontexter,	men	detsamma	behöver	 inte	alls	stämma	när	det	kommer	till	
typ	av	stöd.	Att	ens	föräldrar	stödjer	ens	fotbollsintresse	betyder	inte	att	de	också	
stödjer	personen	 i	 t.ex.	hockey.	Om	hockey	är	en	del	av	 idrottsundervisningen	är	
det	mer	troligt	att	motivationen	till	 just	hockey	i	större	utsträckning	påverkas	av	
lärarens	stöd.		
	
Men	vad	finns	det	egentligen	 för	stöd	 i	 forskningen	 för	det	samband	som	vi	 fann	
mellan	upplevelsen	av	stöd	på	fritiden	och	upplevelsen	av	stöd	från	idrottsläraren?	
Vi	har	tidigare	förklarat	Vallerands	hierarkiska	modell	som	bl.a.	går	ut	på	att	typ	av	
motivation	 ifrån	 en	 kontext	 är	 generaliserbar	 till	 andra	 snarlika	 kontexter	
(Vallerand,	 2007).	 Detta,	 sammantaget	med	 självbestämmandeteorins	 förslag	 att	
inre	 motivation	 gynnas	 av	 stöd	 för	 individens	 tre	 psykologiska	 basbehov,	 ger	
belägg	 för	att:	1.	Stödet	 för	 idrott	på	 fritiden	påverkar	den	 inre	motivationen	 för	
idrott	generellt,	och	2.	Den	inre	motivationen	till	 idrott	generellt,	följer	eleverna	i	
skolidrottens	 kontext.	 Detta	 innebär	 att	 eleverna,	 beroende	 på	 stödet	 som	 de	
upplever	 på	 fritiden,	 också	 har	 olika	 förutsättningar	 med	 avseende	 på	 typ	 av	
motivation	 inför	 lektionerna.	 Vi	 tänker	 att	 detta	 kan	 leda	 till	 att	 eleverna	 också	
tolkar	stödet	på	lektionerna	på	delvis	olika	sätt.	Vi	föreslår	att	de	som	på	fritiden	
upplever	hög	respektive	låg	inre	motivation	till	idrott,	konsekvent	tolkar	lärarens	
stöd	på	lite	annorlunda	sätt.		
	
Detta	 antagande	 är	 baserat	 på	 resultat	 från	 de	 studier	 som	 har	 identifierat	 de	
faktorer	som	har	störst	betydelse	för	upplevelsen	av	stöd	hos	människor.	En	studie	
från	 2003	 har	 exempelvis	 identifierat	 sju	 aspekter	 av	 idrottsledarens	
förhållningssätt	 som	 i	 tidigare	 forskning,	 visat	 sig	 ha	 positiv	 effekt	 på	 adepters	
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upplevelse	av	inre	motivation	(Mageau	&	Vallerand,	2003).	Enligt	denna	studie	bör	
idrottsledaren:	 1.	 Förse	 adepten	 med	 valmöjligheter	 inom	 vissa	 givna	 ramar.	 2.	
Förse	 eleven	med	 tydliga	 instruktioner	 till	 varför	 och	 hur	 adepten	 kan	 utöva	 en	
specifik	idrottsaktivitet.	3.	Bekräfta	adeptens	känslor	och	egna	perspektiv.	4.	Skapa	
förutsättningar	för	adepten	att	ta	egna	initiativ	och	arbeta	självständigt.	5.	Undvika	
att	vara	kontrollerande.	Exempelvis	genom	att	inte	uttala	sig	kritiserande.	6.	Förse	
adepten	med	feedback,	som	inte	låter	kontrollerande.	Kontrollerande	feedback	är	
sådant	som	utgår	ifrån	idrottsledarens	förväntningar	på	adepten	T.ex.	när	ledaren	
uppmanar	 adepten	 att	 göra	 ännu	 bättre	 ifrån	 sig	 nästa	 gång	 7.	 Undvika	 en	
egocentrerad	prestationsmiljö.	En	sådan	miljö	kännetecknas	av	att	adepterna	drivs	
till	 framsteg	 exempelvis	 via	 konkurrensen	 med	 andra,	 vilket	 hotar	 deras	
självkänsla	(ibid.,).		
	
För	 att	 återgå	 till	 vårt	 resonemang	 om	 att	 elever	 beroende	 på	 deras	 typ	 av	
motivation	 tolkar	 idrottslärarens	 insatser	 som	 mer	 eller	 mindre	 stödjande,	
föreslår	vi	att	de	inre	motiverade	eleverna	kan	uppfatta	valmöjligheterna	i	punkt	1	
som	 stöd	 för	 sin	 autonomi,	 samtidigt	 som	 instruktionerna	 och	 förklaringarna	 i	
punkt	2,	av	dessa	elever	riskerar	att	uppfattas	som	kontrollerande.	För	de	elever	
som	inte	upplever	samma	stöd	på	fritiden,	och	som	därför	inte	är	inre	motiverade,	
kan	 dessa	 olika	 insatser	 upplevas	 annorlunda.	 Dessa	 elever	 gynnas	 kanske	 i	
mindre	 utsträckning	 av	 en	 allt	 för	 stor	 valfrihet,	 då	 de	 inte	 har	 lika	 uttalade	
preferenser	 när	 det	 kommer	 till	 idrottsaktiviteter.	 Dessa	 elever	 kan	 istället	
uppleva	 större	 stöd	 i	 att	 få	 förklaringar	 och	 instruktioner	 som	 tydligt	 beskriver	
tillvägagångssätt	och	orsak	till	aktiviteten.		
	
Det	är	dock	viktigt	att	ännu	en	gång	poängtera	det	faktum	att	inre	motivation	inte	
är	den	enda	formen	av	motivation.	Detta	innebär	också	att	de	elever	som	inte	drivs	
av	 inre	motivation	 inte	 heller	 för	 den	 skull	 saknar	motivation	 (är	 amotiverade).	
Det	 framgår	 av	 resultatet	 i	 denna	 studie	 att	 den	 upplevelse	 av	 stöd	 som	
undersökts,	i	första	hand	är	kopplad	till	inre	motivation.	Detta	stöd	kan	därför	inte	
ha	 något	 prediktionsvärde	 när	 det	 kommer	 till	 mer	 yttre	 reglerade	 former	 av	
motivation.	Det	är	med	andra	ord	andra	faktorer	än	upplevelsen	av	stöd	för	de	tre	
grundläggande	 behoven,	 som	 reglerar	 de	 yttre	 motiverade	 elevernas	 beteende.	
Exempel	på	sådana	faktorer	kan	vara	konformitetstryck	och	betygsjakt.	”Eftersom	
engagemang	 inom	 idrott	 kräver	mycket	 träning	och	disciplin	 som	 i	 sig	 själv	 inte	
alltid	är	lustfylld,	kan	idrottare	inte	alltid	förlita	sig	på	endast	inre	motivation	och	
måste	 därför,	 emellanåt,	 vända	 sig	 till	 yttre	 former	 av	motivation	 för	 att	 kunna	
fortsätta	med	sin	träning”	(Mageau	&	Vallerand,	2004.	Sid.	886).	De	som	upplever	
lågt	 stöd	 för	 idrott	 på	 fritiden,	 kan	 antagligen	 fortfarande	 uppleva	 mer	 yttre	
reglerade	 former	av	motivation	till	att	engagera	sig	 i	 idrottsaktiviteter.	Deras	typ	
av	 motivation	 har	 dock	 i	 sådana	 fall	 inte	 samma	 prediktionsvärde	 för	 framtida	
idrottsengagemang,	 som	de	vars	motivation	regleras	 inifrån.	Det	 faktum	att	även	
de	med	yttre	reglerad	motivation	kan	vara	engagerade	under	lektionerna,	även	om	
det	 inte	 är	av	 egen	 lust,	 gör	nog	det	hela	 svårare	 för	 läraren	att	 identifiera	vilka	
som	är	i	störst	behov	av	stöd.	Detta	kan	vara	ett	problem	som	vi	anser	sträcker	sig	
utanför	skolidrottens	ramar,	då	stöd	för	idrott	på	fritiden	också	har	visat	sig	vara	
kopplat	 till	 människors	 socioekonomiska	 status.	 De	 med	 låg	 socioekonomisk	
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status,	 jämfört	 med	 de	 med	 hög	 socioekonomisk	 status,	 tenderar	 att	 i	 mindre	
utsträckning	 ägna	 sig	 åt	 idrott	 på	 fritiden	 (Adler	 et	 al.,	 1994).	 Detta	 kan	 antas	
skapa	en	mindre	stödjande	miljö	i	hemmet	med	konsekvensen	att	barn	som	tillhör	
dessa	familjer	upplever	mindre	stöd	för	idrott	och	fysiskt	aktivitet.	Dessutom	har	
dessa	 barn	 sämre	 förutsättningar	 till	 idrottsutövning	 på	 fritiden	 då	 många	
idrottsaktiviteter	på	fritiden	är	dyra	och	kräver	ekonomiska	resurser.	Därför	kan	
det	 vara	 extra	 viktigt	 att	 just	 dessa	 elever	 upplever	 tillräckligt	 med	 stöd	 under	
lektionerna	då	stödet	på	fritiden	många	gånger	uteblir.	
	
Fokus	för	denna	studie	var	sambandet	mellan	upplevelse	av	stöd	och	upplevelsen	
av	 inre	motivation.	Detta	 innebär	att	vi	 inte	behövde	 ta	hänsyn	 till	klustret	yttre	
motivation	 i	 våra	 resonemang	 och	 slutsatser.	 Att	 detta	 kluster	 ändå	 togs	 med	 i	
formuläret	 berodde	 på	 vår	 nyfikenhet	 kring	 elevernas	 typ	 av	 motivation.	 I	
efterhand	visade	det	sig	dock	att	klustret	i	fråga	saknar	statistisk	reliabilitet,	i	och	
med	 det	 låga	 alfavärdet.	 Därför	 bör	 den	 redovisade	 statistiken	 som	 handlar	 om	
yttre	motivation	tolkas	med	försiktighet.		
	
Sammanfattningsvis	 vill	 vi	 poängtera	 att	 vårt	 resultat	 trots	 allt	 tyder	 på	 en	 hög	
nivå	av	inre	motivation	bland	eleverna	i	de	undersökta	skolorna,	något	som	är	bra	
i	sig.	Skolidrotten	är	däremot	till	för	alla	elever	och	därför	är	det	viktigt	att	vidare	
undersöka	 det	 resultat	 som	 tyder	 på	 att	 stödet	 under	 idrottslektionerna	 följer	
samma	 trend	 som	 stödet	 på	 fritiden,	 eftersom	 denna	 trend	 kan	 bero	 på	 att	
lektionerna	på	ett	systematiskt	sätt	gynnar	de	som	redan	är	högt	inre	motiverade	
och	missgynnar	de	som	saknar	inre	motivation.	Detta	är	viktigt,	eftersom	trenden	
kan	 tyda	 på	 en	 brist	 i	 skolans	 förmåga	 att	 erbjuda	 alla	 elever	 samma	
förutsättningar.	 Det	 vore	 även	 intressant	 att	 undersöka	 vad	 som	 ligger	 bakom	
upplevelsen	av	stöd	på	 fritiden.	Vi	har	exempelvis	diskuterat	att	socioekonomisk	
status	kan	vara	av	betydelse.	En	sådan	studie	skulle	kunna	ge	en	bättre	förståelse	
för	varför	vissa	elever	upplever	mindre	stöd	än	andra	på	fritiden.		
	
Oavsett vad som ligger bakom upplevelsen av stöd, är det nog viktigt för läraren att 
känna till hur stödet ser ut på fritiden. Detta är en förutsättning om man vill anpassa 
stödet under lektionerna efter elevernas olika förutsättningar.	Ett	sätt	att	göra	detta	på	
är	att	 idrottsläraren	 inför	varje	 termin	delar	ut	 ett	 frågeformulär	 som	kartlägger	
barnens	 idrottsengagemang	 utanför	 skoltid.	 Med	 hjälp	 av	 detta	 skulle	 läraren	
kunna	identifiera	de	elever	som	i	allt	för	stor	grad	saknar	stöd	för	idrott	och	fysisk	
aktivitet	på	fritiden.		
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