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Sammanfattning)
Syftet&med&studien&är&att&få&en&djupare&förståelse&för&elevers&motivation&till&skolarbete&
kontra&sin&specialidrott.&Vidare&är&syftet&att&undersöka&om&elevers&grupptillhörighet&
påverkar&motivationen&och&deras&arbetsinsats&för&skolarbetet.&Denna&studie&redogör&för&
forskning&om&elevers&förhållningssätt&till&lärande&och&vikten&av&meningsfulla&möten&i&
skolan&och&dess&betydelse&för&motivationen.&Vidare&lyfts&forskning&om&pojkars&
förhållningssätt&till&skolan&samt&kamrateffekter&när&det&gäller&motivation&och&prestation&
i&skolan.&Detta&jämförs&sedan&mot&elevers&synpunkter&och&tankar&kring&fenomenet.&
Studien&har&genomförts&med&kvalitativ&ansats&och&semistrukturerade&intervjuer&har&
använts.&Totalt&har&5&elever&intervjuats&med&syfte&att&ta&del&av&elevernas&tankar&och&
perspektiv&i&frågan.&Resultaten&i&denna&studie&visar&att&det&finns&flera&faktorer&som&
påverkar&elevernas&motivation&och&prestation&till&skolarbete&och&sin&specialidrott.&
Eleverna&lyfter&fram&målen,&de&goda&relationerna&till&lärarna&och&tränarna&samt&
kamraternas&betydelse&för&motivation&och&prestation.&Resultaten&visar&även&en&skillnad&
vad&gäller&elevernas&inre&och&yttre&motivation.&Eleverna&drivs&mer&av&den&inte&
motivationen&när&det&gäller&specialidrotten&än&vid&skolarbete.&Vidare&kan&också&sägas&att&
det&finns&ett&tydligt&samband&mellan&inställning,&den&tid&man&lägger&ner&och&prestation.&&
&
Nyckelord: Förhållningssätt till lärande, meningsfulla möten, kamrateffekter, motivation, 
underprestation, grupptillhörighet. 
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Inledning)
 
Ännu en gång har PISA 2012 undersökningen visat att resultatet i den Svenska skolan 
försämrats. PISA är en internationell studie som undersöker hur väl utbildningssystemet 
bidrar till femtonåriga elevers förmåga att möta framtiden (Skolverket 2014). Framförallt har 
resultatet i samtliga tre kunskapsområden försämrats mellan år 2009-2012. De 
kunskapsområden det gäller är läsförståelse, matematik och naturkunskap. PISA 2012 visar 
också att pojkars resultat i större utsträckning har försämrats än för flickor (Skolverket 2014).  
Forskning visar att motivation och förståelse är två faktorer som är centrala för ett 
framgångsrikt lärande (Hattie, 2009; Lundgren & Lökholm, 2006). Samtidigt påstår 
Gärdenfors (2010) att dagens skola tar kål på många elevers motivation (Gärdenfors 2010). 
Är det verkligen så eller hur ser det egentligen ut? 
 
Under mina år som gymnasielärare med stor del av min undervisning på program där elever 
med specialidrottsinriktning hockey går, har jag vid flera tillfällen iakttagit dessa elevers 
uttryckta nonchalans till skolan. Allt som oftast har det pratats hockey och uttryck som; ”jag 
skiter i skolan det är bara hockeyn som räknas” (elev i korridoren) och ”ja att om jag inte 
skulle va i skolan så skulle jag inte, få spela match det är de enda som jag har motivation för 
nu är jag så skoltrött så egentligen gör man det bara för att man måste” (Kalle) hörs dagligen 
vid samtal i och utanför klassrummen. Samtidigt som detta hörs har pojkarna i enskilt samtal 
med mig uttryckt sig på ett mer studiemotiverande sätt; ”Asså jag vill ju ha en bra utbildning i 
slutändan (…)  ja vill jag ju ta den så klart och göra så gott jag kan (…) ehh (suck) försöker 
alltid göra mitt bästa ååå försöker…ta information från egna erfarenheter så mycke som de 
går.. ehh lära mig själv väldigt mycke” (Anton). 
Vad är det som gör att motivationen till sin specialidrott är så starkt uttalat medan 
motivationen till skolan inte är det? 
 
Einarsson och Hultman (1984) visar i en studie att pojkars inställning till skolan bottnar i ett 
försök att bevara den manliga identiteten. För att inte förknippas med de feminina 
egenskaperna försöker pojkar istället tävla om att göra sämst ifrån sig. Pojkar tävlar om att bli 
tillsagda eftersom deras manliga identitet förstärks och att göra dåligt ifrån sig som pojke blir 
statusfyllt och manligt. Vidare hävdar de att det finns en överhängande risk att pojkar som 
uppvisar ett hjälpsamt beteende mot läraren bestraffas av jämlikar och det anses vara omanligt 
att vara lärarens favoritelev (Einarsson & Hultman, 1984).  
 
Med 8 års erfarenhet som gymnasielärare har mitt intresse och min nyfikenhet för 
specialidrotts elevers inställning och motivation till skolarbetet ökat.  Andra tankar som vuxit 
fram under dessa år är om grupptillhörigheten påverkar elevers motivation.  Min målsättning 
med denna studie är, ur elevens perspektiv, söka svar på elevers motivation och inställning till 
skolan samt se om grupptillhörigheten påverkar elevers motivation. Vad säger eleverna själva 
och hur uttrycker de det?  
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Syfte)och)forskningsfrågor)
Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för elevers motivation till skolarbete och till 
elevernas specialidrott. Vidare är syftet att undersöka hur elevers grupptillhörighet påverkar 
motivationen för skolarbetet. 

De forskningsfrågor som denna studie ämnar ge svar på är; 
Hur beskriver eleverna sin skolprestation? 
Hur beskriver eleverna sin motivation till de gymnasiegemensamma ämnena? 
Hur beskriver eleverna sin motivation till ämnet specialidrott? 
Hur beskriver eleverna att grupptillhörigheten påverkar motivationen? 
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Bakgrund)
 
I detta avsnitt presenteras forskning om elevernas förhållningssätt till lärande, vikten av 
meningsfulla möten samt kramrateffekters påverkan när det gäller elevers motivation och 
prestation till skolan och sin specialidrott. 
Vidare presenteras teoretiska begrepp och forskning om motivationens betydelse för lärandet.  
 

Förhållningssätt)till)lärande)
Undervisningen i skolan styrs av läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Läroplanen beslutas 
av regeringen och anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. De 
styrdokument som anger kraven i utbildningen är programmål, kursplaner och betygskriterier.  
Gemensamt för alla dessa planer är att de utgår från mål, ett så kallat målstyrt lärande 
(Skolverket 2014).  
 
Hugo (2011) anser att det är viktigt för elevernas motivation att de är medvetna om 
kunskapskraven och målen i skolan samt att de upplever dem som möjliga att uppnå. En av 
framgångsfaktorerna som visades sig i Hugos undersökning var att när målen blev tydliga och 
avgränsade så presterade eleverna bättre. Eleverna låser sig och får prestationsångest om 
målen känns för stora och ouppnåeliga (Hugo, 2011). 
 
Lundgren och Lökholm (2006) betonar vikten av att tro på sig själv för att nå framgång. De 
menar att motivationen ökar om man tror att man ska klara av någonting. När motivationen 
och den egna drivkraften infinner sig blir också skolans mål och betyg en motivationsfaktor 
för eleverna (Hugo 2011).  
 
Jakobsson (2000) belyser också målorienteringens betydelse för motivationen. Hon menar 
att det finns två varianter av målorientering. Det första är lärandemål där individen försöker 
öka sin kompetens genom att tillexempel förstå något bättre eller lära sig behärska något som 
man inte kunde tidigare. De andra är prestationsmål. Individen lär sig för att få sin kompetens 
bekräftad. Flickor har, i förhållande till pojkar, oftare lärandemål eller kombination 
lärandemål och prestationsmål vilket Jakobsson menar är mest gynnsamma för inlärningen 
(Jakobsson 2000).  
 
En som studerat vad som påverkar motivationen hos elever är utbildningspsykologen Carole 
Ames (1992). Hon betonar att det är de uppsatta målen som skapar skillnad i elevers 
motivation. Ames har, liksom Jakobsson (2000) beskrivit två olika varianter av 
målorientering. Den första nämner hon som mastery orientation och den andra som 
performance orientation. Innebörden av dessa begrepp beskrivs på samma sätt som Jakobsson 
gör. Fokus i mastery goal orientation ligger på att skapa nya kunskaper och att utvecklas 
medan vid performance goal ligger fokusen på att få bekräftelse av omgivningen på ens 
prestation och framgång (Ames 1992).  
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Hattie (2009) nämner, likväl som Jakobsson och Ames, målorienteringens betydelse för 
motivationen. Han nämner begreppet målinriktad lärande och lyfter fram två betydelsefulla 
delar i detta begrepp. Det första handlar om lärandemål. Läraren måste vara tydlig med vad 
eleven ska lära sig under exempelvis en lektion. Det andra handlar om att läraren måste ha ett 
sätt att veta att den önskade inlärningen har uppnått så kallade kriterier för måluppfyllelse. 
Dessa två vägar måste vara tydliga för eleven för att kunna uppnå önskad prestation. Låt oss 
dock koncentrera oss på Hatties syn på lärandemål. Lärandemål beskriver vad läraren vill att 
eleverna ska lära sig. Att målen är tydliga är kärnan i ett lyckat studieresultat (Hattie 2009). 
Hattie menar att bra lärandmål är sådana som tydliggör för eleverna vilken typ eller nivå av 
prestation som de behöver uppnå. På så sätt förstår eleverna var och när de ska satsa energi, 
strategi och tänkande. Det vet även var de befinner sig på vägen mot framgångsrikt lärande. 
Lärarens uppgift blir att planera effektivt genom att besluta om lämpliga utmanande mål och 
sedan skapa en struktur så att eleverna kan nå dessa mål. Om dessutom läraren uppmanar 
eleverna att uppnå de utmanande målen under arbetets gång är det mer sannolikt att målen 
kommer att uppnås (Hattie 2009). Vidare hävdar Hattie att tydliga lärandemål kan leda till 
större förtroende mellan elev och lärare så att båda parter blir mer engagerade i den utmaning 
som erbjuds och satsar mer för att lyckas uppnå det uppsatta målet (Hattie 2009). 
 
Även Gärdenfors (2010) påvisar betydelsen av motivation och förståelse för lärandet. 
Gärdenfors hävdar bland annat att det är viktigt att ta elevernas intressen och motivation som 
utgångspunkt och att få eleverna att bli intresserade på ett emotionellt plan. Vidare framhåller 
Gärdefors att den yttre motivation som exempel betyg kan behövas men det är viktigt att den 
kombineras med den inre motivationen (Gärdenfors 2010). Lundgren och Lökholm (2006) 
lyfter fram betydelsen av inre och yttre motivation och att det finns ett samband mellan dessa. 
Vid vissa situationer kan den yttre motivationen vara ett verktyg för att uppnå ett visst 
beteende men det är viktigt att veta hur vi ska använda det på rätt sätt (Lundgren & Lökholm 
2006). 

 

Meningsfulla)möten)
Precis som Hattie (2009) nämner ovan är det inte bara målen som har betydelse för elevens 
motivation utan även de relationer som finns och byggs upp i skolan. Flera studier har gjorts 
som visar betydelsen av meningsfulla relationer och dess betydelse för prestation i skolan (se 
exempelvis Hattie, 2009; Hugo, 2011).  
 
Hugo (2011) har studerat ett antal elever under deras gymnasietid som alla saknade betyg i ett 
flertal ämnen när de lämnade grundskolan. Gemensamt för eleverna var, förutom att de 
saknade betyg från grundskolan, att de hade en negativ självbild, var omotiverade till 
skolarbetet och hade en tidigare negativ bild av skolan som verksamhet. I studien får vi följa 
elevernas framgång med godkända avgångsbetyg som resultat. Studien visar bland annat att 
lärarens förväntningar påverkar hur det går för eleverna (Hugo 2011).  
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Att läraren är en viktig faktor för framgång i skolan menar även Hattie (2009). Han 
poängterar att lärares övertygelse och engagemang är en av de största påverkansfaktorerna på 
elevprestationer. Han poängterar dock att det finns precis lika många lärareffekter som kan 
beskrivas som hög effekt respektive låg effekt. Skillnaden mellan vad som avgörs om man är 
en högeffektslärare kontra en lågeffektslärare har främst att göra med de attityder och 
förväntningar som läraren har när de beslutar om viktiga frågor kring undervisningen. 
Exempel på sådana frågor kan vara vad de ska undervisa om, vilken svårighetsnivå samt hur 
de uppfattar framsteg och påverkan av sin undervisning (Hattie 2009).  
 
Två andra som belyser lärarens betydelse för elevers prestation är Håkansson och Sundberg 
(2012). De menar att elever som undervisas av de mest effektiva lärarna har upp till fyra 
gånger så stor lärandevinst än de elever som undervisas av de minst effektiva lärarna.   
Hugo (2011) menar dock att mötet som sker mellan elev och lärare är av större betydelse. Det 
är viktigt att skapa möten som kännetecknas av närhet, tillit och att bli sedd och bekräftad. 
Detta är framförallt avgörande när det handlar om elever med de negativa skolerfarenheterna.   
Eleverna som deltog i Hugos undersökning upplevde, till skillnad från grundskoletiden, en 
känsla av meningsfullhet och delaktighet. En av lärarna som deltog i forskningsprojektet 
menar att hela läraruppdraget handlar om att ”vara medvandrare, att vandra vid elevernas sida, 
att ge dem det de behöver för sin utveckling”. Även Hattie (2009) nämner vikten av positiva 
relationer mellan elev och lärare ”Ett enkelt sätt att tappa intresset för lärande är att ha en 
dålig relation till läraren. Kärnan i positiva relationer är att eleven ser värme, känner 
uppskattningen och lärarens höga förväntningar och vet att läraren förstår honom eller henne” 
(Hattie 2009). 
 

Kamrateffekter)
Sedan tidigare nämns relationen mellan lärare och elev som en betydelsefull faktor till 
motivation för skolarbete hos elever. Relationen mellan elever har också påvisat effekt på 
motivation, framför allt då den enskildes motivation, arbetsinsats samt studieresultat. Studier 
som gjorts internationellt visar på att elevers resultat även påverkas av kamraternas 
prestationsnivå (Skolinspektionens rapport 2010).  
 
Giota (2002) beskriver också detta problem. Hon hävdar att det tycks finnas vissa sociala mål 
som tillexempel konkurrens som har ett positivt samband med prestationer i skolan. Att 
konkurrens kan ha en positiv inverkan på elevers prestation beskrev Maslow redan på 1950-
talet (Maslow 1987). Det gäller framförallt då målet inte är att vinna över andra utan att lära 
och utveckla den egna förmågan och kompetensen. Detta görs genom att jämföra sig med 
andra som presterar bättre än en själv (Giota 2002).  
 
Lundgren och Lökholm (2006) är två andra som belyser betydelsen av kamrateffekter. De 
använder sig av begreppet modellinlärning där inlärningen bygger på att man observerar 
andra och tar till sig beteenden från dem man observerar. Om eleven ser och hör en hårt 
arbetande klasskamrat få beröm av läraren tar den efter och försöker göra detsamma. 
Känslomässigt betingas vi genom att förknippa situationen med behagliga känslor utan att vi 
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tillsynes kommer i kontakt med dem. Det fungerar på samma sätt vid obehagliga känslor 
(Lundgren & Lökholm 2006).  
 
Hattie (2009) nämner också kamraternas betydelse för motivationen. Han lyfter fram de 
optimala klasssrumsklimatet för lärande. Ett klimat som skapar en förtroendefull atmosfär där 
det är okej att göra misstag eftersom misstag är en väsentlig del av lärandet. Det är viktigt att 
alla elever jobbar för att upprätthålla det optimala klassrumsklimatet. I många klassrum är 
klasskamraterna främsta skälet till att elever inte tycker om att avslöja sina misstag och avstår 
då hellre från att visa sina kunskaper öppet (Hattie 2009). Detta hämmar eleverna i sin 
lärandeprocess. Klasskamraterna kan vara elaka och brutala och detta är smittsamt enligt 
Hattie. 
 

Pojkars)förhållningssätt)till)skolan)
Einarsson och Hultman (1984) visar i sin studie hur pojkar tydligt tar avstånd från de feminina 
förväntningar som ställs på flickor i skolan. Pojkarna är rädda för att förknippas med dessa 
förväntningar och visar därför upp en nonchalans till skolan. Öhrn (2002) belyser samma 
fenomen och menar att pojkar bevarar sin manlighet genom att ta avstånd från det kvinnliga 
och intellektuella. Pojkarna uppvisar ett ointresse för skolverksamheten och på så sätt 
försvarar de den manliga identiteten. 
 
Begreppet effortless achievement används när man pratar om pojkars underprestation i skolan. 
Wernersson (2010) menar att detta begrepp kan vara en förklaring till pojkars underprestation. 
Istället för att riskera att misslyckas väljer pojkar att inte pröva. Ett misslyckande som beror 
på att man inte försökt eller prövat är bättre än ett misslyckande där man ansträngts sig och 
ändå misslyckas.  Misslyckandet, i avseende att misslyckas trots att man anstängt sig, kommer 
ses som att man är mindre begåvad, vilket gör eleverna mer sårbara och därför avstår man 
från att försöka (Wernersson 2010).  
 
Samtidigt som pojkarna utåt sett uppvisar ett ointresse och en föraktfull inställning till 
skolverksamheten menar Connell (2009) att pojkarnas syn på skolan är ambivalent. Han 
påstår att pojkar vill lyckas akademiskt men ser den typen av framgång som något feminint 
och därför avstår ifrån att prestera.  
 
Björnsson (2005) anser att pojkar kontinuerligt omförhandlar sin sociala status i klassen 
genom att visa sig motsträvig till skolverksamheten. Detta görs för att visa sin duglighet som 
man. Att visa intresse för skolan anses vara lågprioriterat hos dessa pojkar (Björnsson 2005). 
 

Våra)behov)och)vår)motivation)
Abraham Maslow (1987) var en amerikans psykolog som levde under 1900-talet och är 
upphovsman till motivationsteorin, den så kallade behovshierarkimodellen. Grundtankarna i 
Maslows behovsteori är att mänskligt beteende är betingat av behov, framförallt av 
otillfredsställda behov.  Människan har en inneboende kraft av att tillfredsställa de 



!

7!
!

otillfredsställda behoven och de är dessa som kommer att styra det mänskliga beteendet enligt 
Maslow (1987).  Det finns två tydliga grundläggande påstående i Maslows teori. För det 
första säger Maslow så här: ”a want that is satisfied in no longer wanted” (s. 18). Han menar 
alltså att när ett behov blir tillfredställt så är det inte längre något behov. För det andra: ”a 
satisfied need in not a motivator” (s. 30) det vill säga att ett tillfredsställt behov inte längre är 
motiverande. Maslow har i sin behovsteori delat upp de mänskliga behoven i fem steg som 
kan liknas vid en trappa. Behoven är hierarkiskt ordnat där de fysiologiska behoven ligger 
längst ner. Därefter kommer trygghets behov, behov av gemenskap, behov av uppskattning 
och längt upp på trappan finner vi behov av själförverkligande. Dessa fem behov delar han 
ytterligare in i två kategorier, bristbehov och utvecklingsbehov. Med bristbehov menar 
Maslow de fyra nedersta behoven i sin trappa och utvecklingsbehoven växer fram ur behovet 
av självförverkligande. Jerlang (1999) påstår att Maslow ansåg att motiv kom från de behov 
som var aktuella för individen just då och motiverade till ett visst agerande. Efter ett antal år 
av arbete skapade Maslow motivationsteorin. Den grundar sig i människans 
behovstillfredsställelse och hur den belönas (Maslow 1987). Enligt motivationsteorin finns det 
särskilda basbehov som människan har vilket påverkar deras agerande. Det är jakten på att 
tillfredsställa dessa basbehov som är grunden till mänskligt beteende menar Maslow (1987). 
Vidare poängterar han att människans grundläggande behov, det vill säga de fysiologiska 
behoven, måste bli tillgodosedda innan man kan fokusera på något annat. Detta är något som 
Gärdenfors (2010) även poängterar. Han skriver att dessa behov och emotioner är de som 
ligger bakom alla människors handlingar. Vidare förklarar Gärdenfors (2010)  att om något 
lärande ska finnas behövs emotionell tillfredsställelse. 
&

Vad)är)motivation?)
Det finns ett flertal definitioner av begreppet motivation. Enligt Nationalencyklopedin är 
motivation en "psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin 2014). Imsen (2006, s.457) beskriver 
motivation som ”det som förorsakar aktivitet hos individen, det som håller igång och ger den 
mål och mening”. Stensmo (1997) tar upp ordet motivations ursprung som kommer från det 
latinska ordet movere, vilket betyder att röra sig. ”Motivation betecknar de processer som 
sätter människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende energi och riktning. En lärare 
eller ledare som har till arbetsuppgift att sätta andra i rörelse mot bestämda mål, kan 
benämnas motivatör” (Stensmo 1997, s. 97). 
 
Hein (2012)  beskriver att motivation är ett komplext begrepp. Hein menar att i 
vardagsspråket är begreppet motivation ganska oklart, vad menar människor egentligen när de 
säger sig vara motiverade? Menar de att de har lust att göra en viss sak, att det är villigare att 
gör något eller att de beslutat sig för att göra en viss sak? Människor använder ordet 
slentrianmässigt och lägger ingen djupare innebörd i begreppet, människan anser sig förstå 
vad vi själva och andra menar (Hein 2012). Till vardags kan detta räcka men när ordet blir till 
ett teoretiskt begrepp då blir saken annorlunda. Hein menar att det ligger en rad premisser och 
grundantaganden bakom som krävs att vi är mer exakta när vi använder oss av begreppet 
motivation.  Teorier består av ett antal begrepp och vissa antaganden om hur begreppen 
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hänger samman. Därför kan man inte tala om motivation som ett teoretiskt begrepp utan att 
reflektera över de antaganden som begreppet baserar sig på. Dessa antaganden varierar från 
teori till teori. Vidare belyser Hein att det finns olika sätt att förklara motivation. 
Förklaringssättet är användbart när man ska reflektera hur motivation uppstår och påverkas. 
Det finns olika faktorer som anses skapa motivation enligt de olika motivationsteorierna. 
Motivation kan vara genetiskt bestämd och/eller formad i den tidiga barndomen. En del 
motivationsteorier hävdar att motivation är något man lär sig av sina erfarenheter genom att 
man inser vilka konsekvenser som olika handlingar får.  Motivation är alltså enligt en del 
motivationsteorier något som inte är medfött. Motivation kan också vara något som individen 
själv bestämmer över genom att sätta upp egna mål att sträva efter. Dessa uppsatta mål kan i 
sin tur vara ett led i individens utveckling. Vidare kan motivationen påverkas av förhållanden 
där man jobbar. Det kan handla om att arbetet tjänar ett samhälleligt perspektiv eller 
instrumentella motivationsfaktorer som till exempel lön och förmåner. Motivationen kan 
också påverkas av positiva och negativa självförstärkande processer genom exempelvis 
uppskattning för vissa handlingar och prestationer eller tvärtom stämplas för en person som 
företaget inte förväntar sig så mycket av. Även samhället skulle kunna påverka individens 
motivation. Värderingar i samtiden, konjunkturer eller nationella kulturer kan smitta av sig på 
individens motivation. De värderingar som råder i ett samhälle kan införlivas av individen och 
prägla det som hen betraktar som antingen önskvärt eller icke önskvärt (Hein 2012). 
Hein (2012) delar in motivationen i inre och yttre motivationsfaktorer. Enligt Hein skapas den 
inre motivationen inifrån av människan själv och kan exempelvis vara knuten till att prestera 
eller utvecklas. Detta beteende som kommer och styrs inifrån är i sig tillfredställande för 
individen och syftar till att avhjälpa en brist. Den är alltså inte instrumentell (Hein 2012). 
 
Gärdenfors (2010) har, i likhet men Hein (2012), beskrivit den inre och yttre motivationen. 
Han menar att den inre motivationen grundas i en persons egna intressen och vilja. 
Motivationen kommer från att man ser en tillfredställse som tillgodoses genom en genomförd 
aktivitet. Det är den lustfyllda tanken och förväntningarna man får som motiverar till 
agerandet (Gärdenfors 2010).  
 
Bruner (1966) hävdar, precis som Hein, att den inre motivationen är medfödd och utvecklas 
under tid. Vidare påstår Bruner att den inre motivationen kan delas in i tre delfaktorer, 
nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet. Enligt honom föds människan med en stark naturlig 
nyfikenhet och vilja att upptäcka och utforska vår omvärld. Med kompetens skapar en stolthet 
i den som kan visa sina kunskaper i ett ämne för andra. Eftersom människan är en 
socialvarelse vill vi skapa gemenskap med andra och tillsammans uppnå mål genom 
ömsesidighet (Bruner 1966). 
 
Pettersen (2010) lyfter fram det informella lärandet som grund i människans inre motivation 
och vilja att lära sig något. Han menar att när en elev drivs av inre motivation så är lärandet 
och arbetet i skolan en belöning i sig.  Vidare påstår Pettersen att det skapas en vilja till 
djupare lärande när eleven är motiverad av inre motivation. När eleven motiveras inifrån har 
eleven väckt ett intresse för lärandestoffet och skapar därför ett intresse för djupare förståelse 
i ämnet (Pettersen 2010). 
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Enligt Hein (2012) skapas de yttre motivationsfaktorerna utifrån. Individen kan reagera på de 
yttre motivationsfaktorerna men kan inte styra eller kontrollera om de föreligger eller inte 
(Hein 2012). Dessa kan vara negativa, man kan exempelvis reagera på grund av rädsla eller 
för att undvika obehag och smärta. Hein menar att den yttre motivationen är instrumentell; 
”utförandet av handlingen leder till en belöning som exempelvis kan avhjälpa en brist eller 
förhindra obehag” (Hein 2012, s.17). 
 
Enligt Gärdenfors (2010) kommer motivationen från ett utomstående löfte om belöning och 
bestraffning. Hur värdefull belöningen kan vara eller hur hemsk bestraffningen är styr 
motivationen hos individen. För en elev som inte känner att lärandet och arbetet i skolan 
räcker som belöning behövs hjälp från yttre motivationsfaktorer för att eleven ska vilja arbeta 
(Pettersen 2010). När yttre motivation krävs påstår Pettersen att det inte är själva 
lärandesubjektet som är av intresse för eleven utan den yttre belöningen. Detta gör att eleven 
saknar intresse för djupare förståelse och lärandet blir mer ytligt (Pettersen 2010).  
 
Ames (1992) anser att skola använder sig mer av elevernas yttre motivation än den inre. Hon 
menar att detta beror på att dagens skola fokuserar mer på måluppfyllelse och produktivitet än 
det livslånga lärandet. Enligt Ames påpekar många motivationsforskare att den yttre 
motivationen påverkar elevernas inre motivation negativt. Eleverna fokuserar mer på betyget 
än det egna lärandet, intresset och motivationen (Ames 1992). 
 

Målsättningsteori)
Målsättningsteorin är en processorienterad motivationsteori. Denna studie kommer att 
presentera den version som formulerats av Gary. P. Latham och Edwin A. Locke (1979,2006). 
Grandtanken i denna teori är att det råder ett linjärt förhållande mellan hur villig individen är 
att försöka uppnå ett krävande uppsatt mål och individens arbetsinsatts. En förutsättning är att 
individen har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften (Latham & Locke 2006). 
Studien har visat att det inte bara är individens prestation som ökar vid svårare uppsatta mål 
utan även motivationen och självförtroendet ökar . En förutsättning är dock att målet uppnås 
(Latham & Locke 2006). Vidare hävdar Latham och Locke att ett tydligt uppsatt mål för en 
uppgift förstärker individens mentala fokus vilket genererar bättre självförtroende, motivation 
och känsla av meningsfullhet. Målorienterat beteende är avgörande för människans 
överlevnad och lycka enligt Latham och Locke och därför är mål och målsättningar en stark 
drivkraft för beteendet (Latham & Locke 1979). Det som är gemensamt för 
målsättningsteorierna är att målsättning är en process som skapar en klyfta mellan den 
aktuella prestationen och det som kräv för att uppnå det uppsatta målet. Denna klyfta som 
uppstår kan i vissa fall leda till konstruktivt missnöje med den nuvarande prestationen vilket 
leder till att individen handlar på ett sådant sätt att hen kan uppnå det uppsatta målet (Latham 
& Locke (2006). Vidare lyfter Latham och Locke fram en rad centrala begrepp när man ska 
sätta upp effektiva mål (Latham & Loke 1979). För det första måste vissa målegenskaper vara 
uppfyllda för att målsättningen ska få effekt. Målen ska vara klara, tydliga, konkreta och 
specifika. För det andra måste de som ska nå målen acceptera dem, känna målförpliktelse. Till 
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sist handlar det om understödjande element till exempel feedback, tillräckliga resurser, 
handlingsplaner för möjlighet till att bryta ner målen i delmål (Latham & Locke 2006). 
 
Pintrich och Schunk (2002) anser att det finns fem C:n som hjälper eleven att motiveras 
inifrån. Dessa fem C:n är; curiosity, challange, choice, control och collaboration. Curiosity 
handlar om lärandesituationer som väcker nyfikenhet hos eleverna. Challenger rör sig om 
utmaningar till eleverna och choice stärker elevernas möjlighet att påverka deras eget lärande. 
Control ger eleverna mer frihet till egen kontroll över upplägg av lärandet och collaboration 
har att göra med att eleverna motiveras genom att samarbeta med andra i sitt lärande. 
&
&
  
&
&
&
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Metod))
Denna studie bygger på en kvalitativ metod med tematisk analys.  En kvalitativ 
forskningsmetod används främst när man vill förstå ett fenomen och inte om att generalisera 
resultatet. Forskaren vill undersöka människors upplevelser av olika saker eller deras syn på 
verkligheten. Man är intresserad av att beskriva förklara och tolka resultatet (Ahrne 2011).  
 
Syftet med att använda kvalitativa intervjuer i denna studie är att identifiera och förstå 
elevernas upplevelse av sin motivation till skolarbetet och till sin specialidrott. 
 
Vidare bygger denna studie på en semistrukturerad intervjumetod som har sin utgångspunkt i 
färdigformulerade frågor (bilaga 1). Denna metod förutsätter att frågorna är av öppen 
karaktär, att intervjupersonen tillämpar ett flexibelt förhållningssätt och att svaren går att 
vidareutveckla (Denscombe 2009). De färdigformulerade frågorna har haft som funktion att 
agera dörröppnare till djupare insikter och värderingar hos eleverna därför har följdfrågorna 
under intervjuerna haft stor betydelse.  Denna teknik att börja brett och försiktigt för att sedan 
bli mer detaljerad beskrivs av Kvale & Brinkmann som tratteknik (Kvale & Brinkmann 
2014). Fördelen med denna metod är att forskaren kan föra samtalet mer naturligt och låta 
informanten själv i viss utsträckning styra vilken ordning saker dyker upp. 
&

Metod)för)tematisering)och)analys)
Kvale & Brinkman (2014) beskriver genomförandet av en intervjuundersökning i sju stadier 
där det första steget är tematisering vilket innebär att man formulerar undersökningens syfte 
och föreställningen om ämnet för undersökningen innan intervjuerna börjar. Undersökningens 
vad och varför behöver klargöras innan frågan om hur man ska gå tillväga ställs. Det andra 
steget innebär att man planerar uppläggningen av undersökningen med hänsyn till alla sju 
stadier. Vid det tredje steget genomförs intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett 
reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den interpersonella 
relationen i intervjusituationen.  Denna studies intervjuguide finner du i bilaga 1. Under det 
fjärde steget skrivs intervjuerna ut vilket, i denna studie, handlar om en överföring från 
talspråk till skriftspråk. På så sätt kan forskaren skapa ordning i materialet genom att försöka 
identifiera centrala begrepp och kategorisera textmaterialet (Hjerm och Lindgren 2010). Det 
femte steget handlar om analysen av intervjuerna. Utifrån underökningens syfte och ämne 
samt på grundval av intervjumaterialets karaktär avgörs lämplig analysmetod. Till denna 
studie har tematisk analys används vilket innebär att forskaren försöker se vilka relationer de 
olika kategorierna har till varandra samt om det går att finna mönster mellan dessa (Hjerm och 
Lindgren 2010). I det sista steget ska man rapportera resultatet av undersökningen och de 
använda metoderna. Detta ska göras i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som 
beaktar de etiska aspekterna samt leder till en läsbar analys. Under analysarbetet växte sju 
kategorier fram och samtliga presenteras i varsitt resultatområde. Kategorierna benämns på 
följande sätt; målen styr motivationen, det finns en skillnad i hur man se på sina lärare 
respektive tränare, kamrateffekter, den nya familjen är hockeylaget, att vara duktig i skolan är 
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okej så länge man inte visar det, motivationen till skolarbetet skiljer sig markant från 
motivationen till sin specialidrott, tydligt samband mellan inställning, tid man lägger ner och 
prestation. 
 

Urval 
Eftersom syftet var att undersöka elever som uttryckt sig omotiverat till skolan men inte till 
sin specialidrott så tillfrågades alla specialidrottselever i en hel klass. Fem elever anmälde 
frivilligt sitt intresse att delta i studien. Dessa elever går andra året på ett gymnasieprogram 
med specialidrottsinriktning hockey på en medelstor skola i norra Sverige.  Ett av 
urvalskriterierna var att de skulle gå i årskurs två alternativt årskurs tre. Orsaken till dessa 
urvalskriterier är att eleverna har hunnit samla på sig erfarenheter av hur det är att gå 
specialidrottsinriktningen hockey samt erfarenhet av hur det är att gå på ett gymnasieprogram. 
Informanterna kommer från olika ställen i Sverige och har flyttat hemifrån för att kunna gå 
inriktningen på denna skola. De har sedan tidigare inget socialt nätverk i den stad de nu bor i. 
Nedan ges en kort presentation av de elever som ingår i denna studie och namnen är 
fingerade. 
 
Kalle beskriver sig själv som en glad och trevlig person som tycker om att vara med 
kompisar. Han uppfattar sig själv som ganska mogen och har en relativt god socialkompetens. 
Kalle tycker att han ibland jobbar på bra i skolan men ibland gör han ingenting på lektionerna. 
Han säger sig ha ganska bra betyg trots att han inte lägger ner så mycket tid på skolarbetet. 
Han beskriver sig själv som en hårt jobbande hockeyspelare, som täcker skott och är jobbig 
att möta. Under intervjun fokuserar Kalle mycket på relationen mellan hockeykillarna. 
 
Anton beskriver sig själv som en ödmjuk person som alltid säger vad han tycker. Han lever 
för hockeyn och ser sig själv som en ledare och förebild. Som elev gör han sina uppgifter 
snabbt men ändå ordentligt. Det framgår i intervjun att han vill och jobbar för att prestera bra i 
skolan. 
 
Hugo tänker att en lärare skulle beskriva honom som en elev som tar det lugnt och jobbar 
ibland. Han tycker sig själv vara en mogen och social kille. Betygsmässigt ligger Hugo i 
mellanskiktet. Under intervjun ger han uttryck för att skolan spelar en stor roll och att han ofta 
får jobba med motivationen till skolan. 
 
Emil ger ett starkt första intryck av att vara en elev som är skoltrött och han verkar inte ta 
skolan på så stort allvar. Han beskriver sig själv som en riktigt social kille och är en av de 
bättre i hockeylaget. Under intervjun framkommer det att han är duktig i skolan men tar inte 
tillvara på den förmågan utan hellre snackar bort lektionerna.  
 
Johan beskriver sig som en lugn och ganska social kille. Han tänker att en lärare skulle 
beskriva honom som stökig och ibland otrevlig. Som hockeyspelare försöker ha alltid göra sitt 
bästa. I intervjun framkommer det att han har stor frånvaro och ganska dåliga betyg samt att 
han är en person som andra ser upp till. 



!

13!
!

Genomförandet)
Eleverna kontaktades personligen med en förfrågan om att medverka i undersökningen. 
Informationsbrevet lämnades över (bilaga 2) och de fick några dagar på sig att fundera om de 
ville delta. De som svarade att de var intresserade av att delta kontaktades ännu en gång och 
då gavs ytterligare information om syftet med studien och om etiska aspekter i samband med 
överenskommelse om tid och plats för intervjun. Ett godkännande av målsman till de elever 
som var under 18år gjordes via mejl innan intervjuerna genomfördes (bilaga 3). 
 
Samtliga intervjuer genomfördes i ett grupprum på den skola eleverna gick på. Grupprummet 
låg i den del av byggnaden där eleverna vanligtvis har sina lektioner. Alla intervjuer 
genomfördes individuellt med en elev åt gången. Intervjuerna genomfördes vid 5 tillfällen 
under två veckor. Längden på intervjuerna varierade mellan 25-45 minuter. För att minska 
nervositeteten och öka tilliten började varje intervju med socialt småprat innan inspelningen 
sattes igång. Under detta småprat informerades eleverna om att det är av ytterst vikt att de 
svarar ärligt och sanningsenligt utifrån sina egna tankar och uppfattningar. Att studien inte 
eftersöker något rätt eller fel utan att det är elevernas subjektiva upplevelse som är i centrum. 
De informerades ännu en gång om att studien är frivilligt och att de när som helst kan avsluta 
sin medverkan och ingen närmare förklaring behöver ges.  
 
Varje intervju inleddes med att informanterna fick kortfattat beskriva sig själv som elev och 
person. Det är den information som ligger till grund för personbeskrivningarna ovan. 
Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och anteckningar fördes under intervju. 
Efter varje intervju tillfrågades informanterna om de ville tillägga något och/eller fråga om 
något som eventuellt uppfattats som oklart. Detta är något som Kvale och Brinkmann betonar 
är av vikt vid intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014). 
 
Varje elev fick återigen, i kortfattad form, ta del av de forskningsetiska principerna ifall de var 
tveksamma till sitt deltagande. Inget bortfall inträffade varken under eller efter dessa 
intervjuer. 
!

Etiska)principer)
I syfte att skydda informanternas identitet och integritet har denna studie tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna enligt skriften forskningsetiska principer inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet) när intervjuerna genomfördes och 
bearbetades. Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om de 
forskningsetiska principerna: 
 
Informationskravet 
Eleverna informerades om att de när som helst utan någon speciell anledning fick lov att 
avbryta intervjun och/eller välja att inte svara på en eller flera frågor. Eleverna fick även 
information om att resultatet av intervjuerna kommer att bli ett offentligt dokument som 
utomstående kan komma att läsa 
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Samtyckeskravet 
Eftersom informanterna av egen fri vilja valde att delta i intervjuerna uppfylldes automatiskt 
samtyckeskravet. Särskild försiktighet vidtagits då kontakt med vårdnadshavare togs via mejl 
(bilaga x) trots att eleverna var över 15 år. Eleverna informerades om att deras namn skulle 
ersättas av fiktiva namn.  
  
Konfidentialitetskravet 
All data, i form av inspelat material, anteckningar och transkribering är lagrad på ett säkert 
sätt enligt konfidentialitetskravet. Den enda som känner till elevernas äkta identiteter är jag 
som intervjuade och de övriga klasskamraterna som blev tillfrågade om att medverka i 
intervjuerna. Eftersom intervjusvaren inte binds till någon av de fem medverkande ökar man 
anonymiteten hos eleven. Sannolikt är det bara den enskilde individen som medverkat som 
kommer känna igen sitt eget svar i den färdigställda texten. 
  
Nyttjandekravet 
De insamlade materialet kommer inte att spridas vidare och/eller användas av tredjepart eller 
till annan forskning. 
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Resultat)
Nedan presenteras resultatet av studien. Sju teman har identifierats under analysarbetet och 
dessa presenteras som rubriker i denna del. Innan vi går in mer specifikt på vad som framkom 
ur intervjuerna bör vissa saker nämnas som kan ha betydelse för tolkningen av resultatet. När 
frågor som berörde specialidrotten ställdes förändras tonläge och kroppspråk för samtliga 
elever. Av inspelningarna kan man tydligt höra att elevernas entusiasm ökar, svaren blir mera 
utförliga och eleverna blir mer engagerade i frågorna. Detta märks tydligt när följdfrågorna 
ställs.  
 

Målen)styr)motivationen)
Ur intervjuerna framkom en skillnad vad gäller vilka mål de har för skolan respektive 
specialidrotten. De uppsatta målen för skolan och specialidrotten är tydligt kopplade till den 
motivation eleverna känner och ger uttryck för. När eleverna beskriver sina mål för sin 
skolgång handlar det om att bara klara av skolan och någon närmare tanke på vad som händer 
efter skolan, om eleven inte lyckas med sin specialidrott, nämns enbart hos en av eleverna. 
Däremot uttrycker eleverna tydligare mål för sin specialidrott både på grupp- och individnivå. 
Inför varje säsong sätter laget tillsammans upp målen som består av både delmål och slutmål. 
Dessa mål utväderas löpande under säsongens gång. De individuella målen ser olika ut 
beroende på elev men alla nämner vikten av att ha individuella mål. Både vad gäller 
prestation och motivation. 
 
Hugo:  ”Målen som vi sätter upp har stor betydelse för min prestation och jag tror även  

lagets prestation. Det är viktigt att de är tydliga så man vet var man ska stäva 
mot eller ja se upp till, de sporrar en till att fortsätta kämpa”. 

 
  
De uppsatta målen eleverna har för sin specialidrott innehåller ett framtidsperspektiv.  
Eleverna uttrycker tydligt deras framtidsplaner för hockeyn. 
 
Anton:  ”Målet är att spela i NHL, leva på hockeyn”. 
 
 
Alltså, eleverna har tydligare uppsatta mål för sin specialidrott än för skolan. De nämner 
vikten av att målen ska vara tydligt definierade och uppnåerliga oavsett om det gäller målen 
för skolan eller specialidrotten. 
 

Det)finns)en)skillnad)i)hur)man)se)på)sina)lärare)respektive)tränare)
Samtliga informanter beskriver sina lärare på ett positivt sätt. De lyfter fram egenskaper som 
erfarna, engagerade och snälla. De beskriver relationen till sina lärare som god och poängterar 
att vissa relationer är bättre än andra. Till skillnad från hur de beskriver sina lärare lyfter de 
fram begrepp som disciplin, respekt och att vara en förebild när de skildrar sina tränare.  
Några av informanterna beskriver sina tränare som väldigt bestämda och respektingivna. 
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Anton:  ”De är väldigt bestämda och vill ha disciplin i laget (…) vi straffas om vi gör 
fel, då är det bara att göra om och göra rätt (…) så är det inte riktigt i skolan”.  

 
Vidare beskriver två av informanterna att de ser sina tränare som förebilder. De ser upp till 
dem och känner en viss identifikation. 
 
Emil:   ”Ja jag ser upp till dem, de har själva varit duktiga spelare och vet vad de gör”. 
 
Kalle:  ”Vi har riktig bra tränare, de är unga, inte så länge sen de själva spelade. Vi 

har en väldigt nära relation (…) typ som en kompis, samma intressen och så”. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga informanter tycker om sina lärare och tränare. 
Dock tycks relationen mellan informanterna och tränarna vara djupare än relationen mellan 
lärarna och informanterna. 
 

Kamrateffekter)
Eleverna som medverkar i denna studie ger uttryck för att både klasskamraterna och killarna i 
hockeylaget påverkar deras motivation och prestation till skolan respektive specialidrotten. 
I skolan handlar de mest om den negativa effekten av kamratpåverkan. En av eleverna 
beskriver hur klasskamraterna, speciellt då killarna i klassen, påverkar hans arbetsinsats. 
 
Emil:  ”Ja men om ingen annan gör något ja då är det ganska lätt att man hakar på, 

ser ett klipp eller spelar något spel”. 
 
Både den positiva och negativa kamratpåverkan framkommer ur intervjuerna när eleverna 
beskriver lagkamraternas inverkan på prestationen. En av informanterna skildrar hur han 
påverkas av lagkamraternas negativa inställning och sinnestillstånd vid träningar och matcher.  
Samtidigt ger övriga informanter uttryck för den positiva kamratpåverkan. Eleverna ger 
uttryck för att en högpresterad lagkamrat sporrar de övriga i laget.   
 
Anton:  ”Jag sporras av att se andra ta i och leverera, det gör att jag vill prestera ännu 

bättre än dom, så är det verkligen”. 
 
Slutligen kan sägas att eleverna ger uttryck för att det finns en kamratpåverkan. Samtliga 
informanter beskriver att kamraterna har en stor inverka på deras motivation och prestation. 
 

Den)nya)familjen)är)hockeylaget)
Samtliga informanter beskriver att de trivs i sin klass. De beskriver sina klasskamrater som 
trevliga och snälla men känner ingen direkt gemenskap med de övriga i klassen, de som inte 
spelar hockey.  
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Emil:  ”Alltså det har bara blivit så, vi snackar hockey och har mycket gemensamt (…) 
jag pratar med dom andra, det är inget fel på dom men känner inte direkt att vi 
har något utbyte”. 

 
Vidare beskriver några av informanterna att de kan göra gruppuppgifter med de övriga i 
klassen men föredrar att jobba med hockeykillarna. Orsaken tycks vara att de förstår varandra 
bättre och vet vad de kan förvänta sig av de andra. Tillskillnad från relationen till övriga 
klasskamrater känner samtliga informanter en stark sammanhållning till varandra och killarna 
i laget. De beskriver relationen till varandra som väldigt stark och samtliga gör en liknelse till 
sina egna familjer.  
 
Kalle:  ”Den är grym, de är helt sjukt, vi är som en familj (…) detta kommer man ha 

med sig hela livet”. 
 
Johan: ”Vi är en familj, alla hjälper och stöttar varandra både på och utanför plan, 

som en riktig familj gör”. 
 
De nämner vid flera tillfällen att de gör allt tillsammans och uttrycker en stor trygghet i 
varandra och laget. Något som också framkommer i intervjuerna är att samtliga informanter 
umgås enbart med varandra och med killarna från hockeylaget på fritiden.  
 
En tolkning som är möjlig är att det tycks finnas en stark grupptillhörighet hos informanterna 
och att det mer eller mindre omedvetet tar avstånd från klasskamraterna. 
 

Att)vara)duktig)i)skolan)är)okej)så)länge)man)inte)visar)det)
Vad som framkom ur intervjuerna är att samtliga informanter tycker att skolan är viktig. 
Några uttrycker det mer specifikt medan andra är mer svävande i sina svar när skolans 
betydelse kommer på tal. Tre av eleverna uttrycker tydligt att de vill ha bra betyg och att de, 
för det mesta, försöker uppnå ett så bra resultat som möjligt i skolan. Några av elever 
poängterar dock att detta är något som de helst undviker att tala öppet om bland 
lagkamraterna. Rädslan för att få elaka kommentarer är en av orsakerna. 
 
Kalle:  ”Ibland kan man få en kommentar och det är inte så jättekul. Ja men om någon 

säger någonting, tillexempel svarar på en fråga, kan de bli någon dum 
kommentar, man vet ju att dom inte riktigt menar de men det blir ju jobbigt 
ändå”. 

 
Vidare beskriver en annan elev samma problematik, dock uttrycker denna elev mer 
ambivalens i sitt svar. 
 
Emil:  ”Alla känner att de får prestera bra i skolan, det är ju bara bra gjort av den 

som får ett A. Men de är ju klart de kan ju bli lite påhoppningar om de går typ 
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och säger att det fått A på ett prov, då hetsar alla igång och säger att de är ju 
för att du typ sitter och pluggar hela jävla tiden och typ retas”. 

 
En av eleverna ger uttryck för att elaka kommentarer är något som han aldrig skulle få höra 
från lagkamraterna. Samtidigt nämner han att det är väldigt sällan han presterar bra i skolan 
och därav ges sällan tillfälle för dessa kommentarer. Detta är samma elev som svarade mer 
svävande när frågan om det är okej att prestera bra i skolan ställdes. 
 
Johan:  ”det hade nog varit värre om någon annan än jag sagt att de fått bra betyg eller 

måste hem och plugga, jag har aldrig fått en kommentar, de vet ju hur jag är, 
jag gör inte så mycket i skolan”. 

 
Vidare beskriver samma elev att de uteblivna kommentarerna kan bero på att många ser upp 
till honom och vet att han är en stark person som gör som han vill. 
 
Johan:  ”alltså de vet ju liksom vem jag är, om jag säger att jag måste plugga då måste 

jag ju plugga och då är det ingen som ifrågasätter det”. 
 
När samma fråga ställdes angående prestation på hockeyplan så svarar samtliga elever att alla 
måste prestera bra. Till skillnad från prestationen i skolan är god prestation på hockeyplan 
förknippad med hög status och en förutsättning för ett vinnande lag.  
 
Hugo:  ”alltså om man ser att någon inte tar i på hockeyplan blir man ju förbannad, 

speciellt när det är match. För att vinna måste alla prestera”. 
 
Informanterna ger uttryck för att det finns en rädsla för att öppet visa sina goda prestationer 
och resultat i skolan. Eleverna behåller dem gärna för sig själv för att inte riskera blir offer för 
elaka kommentarer. Vidare beskriver informanterna att den goda prestationen på hockeyplan 
ger hög status och tydligt kan ses att beteenden bemöts på olika sätt i skolan och vid 
specialidrotten 

)

Motivationen)till)skolarbetet)skiljer)sig)markant)från)motivationen)till)sin)specialidrott))
Under intervjuerna framkommer det tydliga skillnader mellan vad som motiverar eleverna till 
sin specialidrott och vad som motiverar dem till skolarbetet. Den största skillnaden är att 
motivationen till skolan styrs till största del av den yttre motivationen. 
 
Emil:  ”Jag har väl ingen direkt motivation till skolan, jag är egentligen ganska så 

skolless. Jag känner ju att jag måste klara skolan men alltså de är ju typ bara 
för att läraren säger åt en att göra något som man gör det eller då mamma”. 

 
Förutom de faktum att eleverna uttrycker tydligt att den yttre motivationen i form av lärare 
och föräldrar styr deras motivation till skolarbetet så är hockeyn en morot till att prestera i 
skolan. 
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Kalle:  ”Jag vet ju att man måste prestera i skolan annars kanske man inte får spela, 

alltså man måste sköta skolan. Det är väl de som gör att man ändå gör det man 
måste i skolan, alltså för att få spela matcher”. 

 
När frågor angående vad som motiverar dem till sin specialidrott ställs framkommer två 
tydliga gemensamma nämnare hos samtliga informanter. Motivationen tycks ligga i en 
strävan om att hela tiden utvecklas som spelare. Att få se sin egen och lagets framgång 
motiverar samtliga elever.  
 
Hugo  ”Att utvecklas som spelare å se framstegen som man gjort och gör motiverar en 

till att fortsätta bli bättre”. 
 
De andra som informanterna nämner är lyckan de känner på ishockeyplan. Samtliga beskriver 
hur roligt det är att spela hockey. 
 
Johan  ”De är nog bara för att jag älskar sporten som gör att jag motiveras till den. Ja 

men tex det spelar ingen roll hur jobbig en träning är, man kanske har fått köra 
idioten 20 minuter eller hur trött man är innan en träning, direkt man kommer 
till hallen fylls man av energi och det finns inget som heter jag orkar inte man 
bara gör det av ren glädje”. 

 
En tolkning som är möjligt är att motivationen till specialidrotten drivs av den inre 
motivationen. Eleverna beskriver hur de själva vill prestera och utvecklas för att nå framgång. 
När det gäller motivationen till skolan drivs eleverna av yttre motivation i form av påverkan 
från andra människor. Samtidigt kan man utkristallisera att det finns en inre motivation som 
driver eleverna. Rädslan för att inte få spela hockey ger drivkraft till att prestera i skolan. 
 
 
Tydligt)samband)mellan)inställning,)tid)man)lägger)ner)och)prestation 
Ur intervjuerna framkommer det ett tydligt samband mellan hur mycket tid man lägger ner på 
en aktivitet, vilken inställning man har samt prestationen. Samtliga informanter lägger ner 
mellan 30 min och 1 timma per vecka på skolarbete utanför den ordinarie skoltiden och 
mellan 13-16 timmar i veckan på sin specialidrott. Några av informanterna har en mer positiv 
inställning till sin specialidrott än till skolan. De beskriver hur de går in med en annan 
inställning när det är träning än vid lektion. 
 
Johan:  ”I hockeyn alltså då går man in med attityden att köra och kämpa, man ger 

verkligen allt oavsett hur trött man är (…) i skolan ja om jag är lite trött, nä 
men jag sitter och kolla lite på ipaden och så ser det ut som att jag jobbar 
kanske”.  
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Vidare beskriver samma informant att skolan, har för honom, alltid varit ”tråkig”. Han 
beskriver sin prestation i skolan som väldigt ”låg” och det är stor skillnad jämfört med 
prestationen på hockeyplan. 
 
Till skillnad från de övriga beskriver två av informanterna sin inställning och prestation på 
hockeyplan som likvärdig med den i skolan. 
  
Anton:  ”Jag gör alltid mitt bästa oavsett om det är på plan eller i skolan”. 
 
Vidare beskriver dessa två att de har bra betyg i skolan och oavsett hur lite eller hur mycket 
tid de lägger ner på skolarbete utanför skoltiden presterar de bra i skolan. 
 
För samtliga informanter finns ett tydligt samband mellan inställning och prestation. Eleverna 
som beskriver sin prestation i skolan som sämre än prestationen på hockeyplan nämner, vid 
ett senare tillfälle under intervjun, att de har låga till medelmåttiga betyg. Till skillnad från 
dessa elever har eleverna som uttryckt att deras inställning och prestation i skolan är likvärdig 
med den på hockeyplan högre betyg.  
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Diskussion)
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för elevers motivation till skolarbete och till 
elevernas specialidrott. Vidare var syftet att undersöka hur elevers grupptillhörighet påverkar 
motivationen och deras arbetsinsats för skolarbetet. De forskningsfrågor som studien ämnade 
ge svar på var hur beskriver eleverna sin skolprestation? Hur beskriver eleverna sin 
motivation till de gymnasiegemensamma ämnena? Hur beskriver eleverna sin motivation till 
ämnet specialidrott samt hur beskriver eleverna att grupptillhörigheten påverkar motivationen. 

Resultaten i föreliggande studie visar att det finns flera faktorer som påverkar elevernas 
motivation och prestation till skolarbete och sin specialidrott. Vidare visar resultatet av 
studien att det finns en skillnad i vad som motiverar eleverna till att prestera i skolan och i sin 
specialidrott. Studien har också kunnat påvisa att grupptillhörigheten har till viss del en 
påverkan på elevernas motivation. 

)

Målens)betydelse)för)motivationen)
Eleverna beskriver vid flertalet tillfällen målens betydelse för motivationen och prestationen. 
De lyfter fram vikten av att målen ska vara tydliga och uppnåerliga så kallade lärandemål. 
Detta är något som både Jakobsson (2000), Ames (1992)och Hattie (2009) betonar. De menar 
att målen ska vara utformad på det sättet att eleven ökar sin kompetens genom att förstå något 
bättre eller lära sig att behärska något. Detta är något som informanterna lyfter fram när de 
beskriver de uppsatta målen för sin specialidrott. De ger exempel på hur tränarna tydliggör 
vad som krävs för att de både individuellt och som lag ska uppnå de uppsatta målen. Vidare 
skildrar eleverna hur tränarna kontinuerligt påminner och uppmanar dem till att klara de 
uppsatta målen vilket bidrar till ökad motivation och prestation hos informanterna. Detta är 
något som Hattie (2009) lyfter och menar på att de ger eleverna kraft och motivation till att 
klara målen.  
 
Till skillnad från sin specialidrott beskriver eleverna målen för skolan som väldigt diffusa. De 
flesta informanterna har inga tydliga mål för sin skolgång. Hur kan det komma sig att 
målbilden i skolan och vid specialidrotten skiljer sig så markant åt? Har det att göra med att 
skolans mål är för otydliga och ogreppbara för eleverna? Detta är något som inte konkret 
framkommer i studien men man kan ana att det skulle kunna vara en av orsakerna till att 
elevernas målbild i skolan är mer diffus än för specialidrotten. 

)

Relationernas)betydelse)för)motivationen)
I likhet med Hattie lyfter eleverna fram de goda relationernas betydelse för motivationen. 
Eleverna beskriver relationen till sina lärare och tränare som goda men ändå tycks relationen 
till sina tränare vara av större betydelse för eleverna än relationen till sina lärare. Relationen 
beskrivs som djupare och eleverna känner en identifikation. Vad kan den goda relationen till 
tränarna bero på? I skolan undervisas eleverna av ett flertal lärare och vanligtvis brukar en ny 
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kurs innebära en ny lärare och återigen ska en ny relation byggas. Till skillnad från skolan har 
eleverna för det mesta samma specialidrottslärare genom hela gymnasiet. På så sätt har både 
läraren och eleven bättre förutsättningar att bygga en djupare relation sinsemellan som präglas 
av närhet, tillit och förståelse. En god relation mellan lärare och elev är något som både 
Håkansson och Sundberg (2012), Hugo (2011) och, som tidigare nämnt, Hattie (2009) 
belyser. Hattie menar att en dålig relation till läraren kan resultera i att eleven tappar intresset 
för lärandet och motivationen sjunker. Kärnan i en god relation är, enligt Hugo (2011) och 
Hattie (2009) att eleven känner sig bekräftad, känner värme och tillit.  
 
Vad skulle hända om eleverna skulle ha ett fåtal lärare under gymnasietiden, skulle det kunna 
bidra till bättre relationer och i sin tur bättre resultat i skolan? Utifrån denna studie skulle 
slutsats kunna dras att relationen mellan elev och lärare skulle vara bättre men däremot är det 
svårt att säga något om prestationen då det är flera olika variabler som påverkar elevernas 
prestation i skolan. 

)

Kamraternas)betydelse)för)motivationen)
Vidare lyfter eleverna fram kamratpåverkans betydelse för prestation och motivation. Precis 
som Giota (2002) beskriver eleverna konkurrensen mellan varandra i laget och hur 
konkurrensen påverkar deras prestation och viljan att träna hårdare. De tycks även förkomma 
en jämförelse av prestation mellan lagkamraterna. I skolan ser inte eleverna denna 
konkurrens. De jämför inte sina resultat med varandra däremot tycks kamratpåverkan 
förekomma men i negativ form i stället. Avsaknaden av konkurrens i skolan kan ha sin 
förklaring i hur eleverna ser på prestationen i skolan kontra specialidrotten. Det tycks finnas 
en tydlig skillnad där god prestation i skolan inte ger lika hög status som god prestation i sin 
specialidrott. Likväl Einarsson och Hultman (1984) som Öhrn (2002) belyser detta fenomen 
om hur pojkar tar avstånd och uppvisar ett ointresse för skolverksamheten för att bevara de 
manliga egenskaperna. Den låga status som goda studieresultat förknippas med kan ha sitt 
ursprung i det Einarsson & Hutmans (1984) men även Öhrns (2002) studie visar, nämligen att 
pojkars rädsla för att förknippas med de feminina egenskaperna som god skolprestations 
medför och därför tillskrivs god prestation i skolan med låg status hos dessa elever.  
En adekvat fråga att ställa sig i detta sammanhang är om detta fenomen är starkare hos elever 
med specialidrottsinriktning hockey då de vistas och till viss del uppfostras i en 
mansdominerad sport dagligen. Det tycks nog inte finnas ett entydligt svar men vad denna 
studie visar är att informanterna tycks ta ett visst avstånd från att öppet visa sina goda 
prestationer i skolan. En av orsakerna tycks vara rädslan för att få elaka kommentarer och 
detta kan förklars utifrån Björnssons (2005) tankar om hur pojkar kontinuerligt omförhandlar 
sin sociala status i klassen genom att visa sig motsträvig till skolverksamheten. Björnsson 
menar på att pojkarna gör detta för att visa sin duglighet som man och att visa intresse för 
skolan är lågprioriterat hos dessa pojkar. 



!

23!
!

)

Den)inre)och)yttre)motivationens)betydelse))
Under analysarbetet framkom en tydlig skillnad vad gäller elevernas inre och yttre motivation. 
Eleverna tycks drivas mer av den inre motivationen när det gäller specialidrotten än vid 
skolarbetet. Eleverna uttrycker glädje och en vilja att hela tiden utvecklas som spelare och 
eleverna lyfter enbart fram drivkrafter som kommer inifrån dem själva när de beskriver sin 
motivation till specialidrotten. Detta är något som både Gärdenfors (2010) och Hein (2012) 
lyfter fram när de beskriver den inre motivationen. De båda menar på att den inre 
motivationen grundas i en persons egna intressen och vilja.   
 
I skolan tycks motivationen, till största dels, komma från omgivningen. Fyra av fem elever 
lyfter fram läraren och föräldrarna som den största bidragande orsaken till att de presterar i 
skolan. Pettersen (2010) beskriver detta fenomen och menar på att för en elev som inte känner 
att lärandet och arbetet i skolan räcker som belöning behövs hjälp från yttre 
motivationsfaktorer för att eleven ska vilja arbeta. Eleverna beskriver tydligt hur den inre 
motivationen saknas i skolan. Dock vid några tillfällen ger eleverna uttryck för att rädslan för 
att inte få spela hockey bidrar till att de är närvarande i skolan och försöker få betyg i alla 
kurser. Med andra ord tycks det finnas en indirekt inre motivation till skolprestationen. Med 
detta som bakgrund kan slutsats dras att ett samspel mellan inre och yttre motivation bidrar till 
att eleverna presterar i skolan medan i specialidrotten drivs eleverna enbart av den inre 
motivationen.  
 
Som tidigare nämnts tycks elevernas enda mål för framtiden vara att spela hockey och den 
inre motivationen driver eleverna till att prestera på hockeyplan. Att känna sådan passion och 
vilja att lyckas med något är beundransvärt men vad händer om en skada uppstår och de 
tvingas avsluta sin karriär tidigare eller vad händer om det inte lyckas nå sina drömmar om att 
kunna leva på hockeyn?  För samtliga elever i denna studie finns ett socialt nätverk i form av 
föräldrar som peppar och påminner eleverna om hur viktig skolan är men för de elever som 
inte har den stöttningen hemifrån hur ser deras liv ut när karriären är över? 

)

Sambandet)mellan)inställning,)tid)och)prestationen)samt)dess)betydelse)för)motivationen)
En annan slutsats som kan dras utifrån studien är att det finns en tydlig koppling mellan den 
tid man lägger ner, den inställning man visar samt vad man presterar. Tydligt kan ses att 
samtliga elever lägger ner betydligt fler timmar i veckan på sin specialidrott än på skolarbete. 
Eleverna visar ett större engagemang och en positivare inställning till specialidrotten än till 
skolarbetet. Att eleverna känner ett engagemang och ett emotionellt intresse har enligt 
Gärdenfors (2010) stor betydelse för elevers motivation.  
 
Vidare beskriver några av eleverna att de presterar bättre på hockeyplan än i skolan trots att 
de tycker sig ha förmågan att kunna prestera lika bra i skolan som i sin specialidrott. 
Intressant är att se om samma fenomen skulle visa sig om eleverna la ner samma tid på 
skolarbetet som sin specialidrott. Alla har vi hört ordspråket övning ger färdighet och vi vet 
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att de flesta av oss människor tycker om att göra det vi är bra på. Det vi övar på blir vi bra på 
och i längden bidrar det till att vår prestation ökar. Om vi utgår från ovannämnda tes så skulle 
elevernas engagemang, inställning och prestation till skolan öka om de la ner lika mycket tid 
på skolan som på sin specialidrott. Dock är verkligheten mer komplex än så. Förmodligen 
skulle prestationen i skolan öka men det är svårt att säga något om intresset och motivationen. 
Dock är detta en intressant tanke och kanske något för vidare forskning.  
 

Grupptillhörighetens)betydelse)för)motivationen)
Vid ett flertal tillfällen under intervjuerna beskriver informanterna relationen till sina övriga 
klasskamrater, det vill säga de som inte spelar hockey, som ytliga. De nämner att de inte 
känner någon samhörighet med de övriga i klassen och samtliga informanter visar inget 
intresse av att vilja ändra på det. De tar mer eller mindre omedvetet avstånd från de övriga 
klasskamraterna och jag kan tydligt se att denna grupp killar är en klass i klassen. 
 
När informanterna beskriver relationen till sina klasskamrater som spelar hockey samt övriga 
lagkamrater lyfter de fram begrepp som trygghet och samhörighet. Samtliga informanter 
beskriver hur de dagligen umgås enbart med varandra och killarna i laget både i och utanför 
skolan. De nämner att de gör allt tillsammans och beskriver hur de stöttar och hjälper 
varandra när det behövs. När de beskriver relationerna gör det liknelser till sina egna familjer 
och vid flera tillfällen beskriver informanterna att hockeylaget är deras nya familj. Med detta 
som bakgrund kan slutsatsen dras att det finns en stark grupptillhörighet hos informanterna 
både dem emellan men också med övriga lagkamrater. Denna grupptillhörighet tycks även 
påverka elevernas motivation och prestation både i skolan och i specialidrotten. Som tidigare 
nämnts ger eleverna uttryck för att de presterar bättre på hockeyplan än i skolan trots att de 
har förmågan att kunna prestera lika bra i skolan som vid sin specialidrott. Orsaken till att 
eleverna underpresterar i skolan tycks vara många. Som tidigare nämnts är rädslan för att få 
elaka kommentarer en av orsakerna. En annan orsak var den låga status som hög prestation i 
skolan förknippades med och eleverna känner en rädslan för att förlora sin sociala status i 
killgruppen om de presterar bra i skolan. Wernersson (2010) lyfter begreppet effortless 
achievement som en förklaring till att pojkar underpresterar i skolan. Hon menar att istället för 
att riskera att misslyckas väljer pojkarna att inte pröva. Ett misslyckande som beror på att man 
inte prövat är bättre än ett misslyckande där man ansträngt sig men ändå misslyckats. Detta 
tycks vara ett led av den starka grupptillhörighet eleverna känner och den norm som råder i 
gruppen.  
 

Slutligen)
Sammanfattningsvis kan sägas att det är flera faktorer som påverkar elevernas motivation och 
prestation till skolarbetet och sin specialidrott.  Vidare kan också sägas att vad som motiverar 
eleverna att prestera skiljer sig åt vad gäller skolan och specialidrotten.   
 
Utifrån studiens resultat kan jag som forskare se både farhågor och fördelar med elevernas 
inställning och motivation gentemot skolan och specialidrotten. Tydligt är att elevers 
motivation påverkas av målens utformning och tydlighet. Jag tror att skolan måste ta ett större 
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ansvar för att tydliggöra målen för eleverna. I likhet med Ames (1992) tror även jag att skolan 
måste se över det målstyrda lärandet och fokusera mera på det livslånga lärandet. Det är 
viktigt för eleverna att det ser en mening med målen i skolan och att de kan relatera till dem. 
Om eleverna ser en mening och kan relatera till den tror jag att vi når elevernas inre 
motivation bättre och i längden bidrar de till att elevernas prestation ökar. En annan risk med 
att eleverna saknar den inre motivationen för skolarbetet är att i dagens samhälle kräver de 
flesta yrken någon form av högskola/universitetsexamen. Hur ska vi kunna motivera elever 
till fortsatta studier efter gymnasiet när de redan under gymnasietiden inte känner någon 
motivation till att prestera i skolan? Vidare kan den starka grupptillhörigheten ses som en risk 
för den enskilde individen. Som tidigare nämnts umgås eleverna enbart med andra killar från 
hockeyn på fritiden. Vad händer med de övriga sociala livet utanför hockeyn? Om de tvingas 
sluta med hockeyn vilka umgås de med då? Den norm som råder i gruppen verkar inte gynna 
elever som vill satsa på skolan. Risken att man tar efter och lever utifrån normen ökar då 
eleven enbart umgås i den grupp där normen råder.  
 
Självklart finns det fördelar med en stark gruppkänsla. Likväl som att negativa beteenden 
förstärks i grupp så stärks de positiva beteenden i grupp. Utifrån studiens resultat kan jag 
utläsa flera positiva delar i den starka gruppkänslan eleverna känner. De verkar trivas otroligt 
bra ihop, de har samma intressen och känner en enorm trygghet i varandra. Detta är något som 
har stor betydelse för den enskilde individen och har säkerligen bidragit till att eleven 
fortfarande går kvar på den valda skolan. Av ännu större vikt är detta med tanke på att 
samtliga informanter bor ensamma utan föräldrar i närheten. Andra fördelar jag ser och kan 
tolka utifrån resultatet är att för vissa elever som deltog i studien är hockeyn en stark 
bidragande orsak till att de går i skolan. Viljan och det starka intresset för hockeyn gör att 
eleverna trots avsaknad av motivation till skolan försöker klara av sin skolgång. Det är inte 
skolan i sig som bidrar till att de presterar utan viljan att få spela hockey får eleverna att 
kämpa vidare med skolarbetet. Jag tror att det skulle vara en stor risk att dessa elever hade 
hoppat av skolan alternativt inte klarat av den om de inte hade haft möjlighet att kombinera 
sina studier med sin specialidrott. 
 

Metoddiskussion)
Eftersom att syftet med denna studie var att få en förståelse för elevers motivation till 
skolarbete har kvalitativa intervjuer använts med anledning av att metoden ger en djupare 
inblick i ämnet än vid tillexempel en enkätundersökning. En annan orsak till vald av metod är 
att det har varit viktigt att få höra elevernas röster och perspektiv vilket skulle ha varit svårt 
vid en enkätundersökning. De svar och resonemang som framkom ur studien är inte 
allmängiltiga sanningar som kan generaliserat till en population. Svaren kan snarare ses som 
tankar, reflektioner och tendenser från ett urval av elever om ett avgränsat fenomen, i detta 
fall motivation till skolarbete hos en viss grupp elever. Viktigt att poängtera är att det är 
elevernas känslor och subjektiva åsikter som lyfts fram och ur dessa har en analys gjorts. 
 
Vidare har semistrukturerade intervjuer använts för att få en mer djupare förståelse för 
elevernas motivation till skolarbetet. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är många och 
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i denna studie har framförallt möjligheten till att ställa följdfrågor varit av vikt. På så sätt har 
jag som forskare fått en mer detaljerad bild av elevernas motivation och kunnat fånga upp 
sådant som varit oklart.  
 

Vidare)forskning)
Intressant att undersöka vidare är om samma resultat skulle visa sig hos andra 
specialidrottselever med annan specialidrott. Kan det vara så att själva specialidrotten hockey 
och den kultur som skapas och fodras där är en bidragande orsak till dessa informanters 
inställning och motivation till skolarbetet?  Vidare skulle det vara intressant att undersöka om 
det finns någon skillnad i elevers motivation till skolarbete hos elever med individuella 
idrotter kontra lagidrotter.  
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Bilagor)
!

 
Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Varför valde du just denna skola? 
Hur ser din boendesituation ut? 
Vem eller vilka umgås du med på fritiden? 
Vad gör du på din fritid? (utanför hockeyn) 
Hur skulle du kunna beskriva din motivation till de olika ämnena i skolan 
(gymnasiegemensamma/ specialidrott). Hur visar sig den motivationen för dig? 
Hur ser du på din prestation i skolan? 
Hur påverkas din motivation och prestation i skolan av dina klasskamrater? 
Hur ser du på sammanhållningen i klassen? 
I den här gruppen som du beskriver (klassen) vad/ hur bidrar du till den, på vilket sätt? 
Hur trivs du i klassen? 
Hur mycket tid lägger du ner på skolarbete utanför skoltiden? 
Känner du dig delaktig i skolmiljön? (planering, utförande, resultat) 
Vad har du för mål med din skolgång?  Vad krävs för att du ska kunna uppnå dessa? 
Hur ser du på dina lärare? 
Hur skulle du beskriva din relation till dem? 
 
Berätta varför du bestämde dig för att gå inriktningen med specialidrott Hockey? 
Hur länge och varför började du spela hockey? 
Hur många timmar i veckan tränar du Hockey? Totalt och utanför skoltid? 
Vad motiverar dig till din specialidrott? 
Vad har du för mål med din hockey? 
Hur ser du på ditt hockeyspelande i framtiden? 
Hur ser du på sammanhållningen i laget? 
I den här gruppen som du beskriver (laget) vad/ hur bidrar du till den, på vilket sätt? 
Hur trivs du i laget? 
Hur påverkas din motivation och prestation i hockeyn av dina lagkamrater? 
Hur ser du på dina hockeytränare? 
Hur skulle du beskriva din relation till dem? 
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Bilaga 2  
Informationsbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Angelica Kny Vesterlund och jag arbetar som Gymnasielärare på xxx i xxx 
kommun. Inom ramen av mitt arbete så ska jag skriva ett examensarbete vid Umeå 
Universitet. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för elevers motivation till 
skolarbete och till elevernas specialidrott. Vidare är syftet att undersöka hur elevers 
grupptillhörighet påverkar motivationen och deras arbetsinsats för skolarbetet 
 
Du tillfrågas därför att du är antagen till ett gymnasieprogram med specialidrottsinriktningen 
hockey. 
 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer av elever med ovanstående inriktning. Till dessa 
intervjuer behövs 5-10 elevers medverkan.  Intervjuerna beräknas ta en timme och kommer att 
spelas in för att sedan transkriberas ner. 
 
All information är konfidentiellt och inga svar kommer att kunna hörröras till dig som person. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan och ingen 
närmare förklaring behöver ges. 
 
Resultatet kommer att presenteras i en rapport inom ramen för kursen 6ÖÄ003. Den färdiga 
rapporten kommer att finnas tillgänglig på DiVa portal där Umeå Universitetsbibliotek 
elektroniskt tillhandahåller examensarbeten.  
 
Om du vill ha ytterligare information om studien så får du mer än gärna kontakta mig. 
 
Med vänlig hälsning 
Angelica Kny Vesterlund 
 
 
 
Angelica Kny Vesterlund   Eva Mårell-Olsson 
Student    Handledare 
Angelica.kny@vannas.se   eva.marell-olsson@umu.se  
070-2180313  
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Bilaga 3 
Förfrågan till målsman 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Angelica Kny Vesterlund och jag arbetar som Gymnasielärare på xxx i xxx 
kommun. Inom ramen av mitt arbete så ska jag skriva ett examensarbete vid Umeå 
Universitet. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för elevers motivation till 
skolarbete och till elevernas specialidrott. Vidare är syftet att undersöka hur elevers 
grupptillhörighet påverkar motivationen och deras arbetsinsats för skolarbetet. 
Studien kommer att bygga på kvalitativa intervjuer och till det behöver jag ett antal elever.  
 
Jag har valt att studera elever med specialidrott hockey och därför vänder jag mig till er. 
Era ungdomar har blivit tillfrågade att delta i studien men i och med att de är under 18år så 
måste jag ha målsmans godkännande. Jag har pratat med samtliga elever och de vill gärna 
medverka. 
 
All information är konfidentiellt och inga svar kommer att kunna hörröras till eleverna. 
Deltagandet i studien är frivilligt och de kan när som helst avsluta sin medverkan och ingen 
närmare förklaring behöver ges. 
 
Resultatet kommer att presenteras i en rapport inom ramen för kursen 6ÖÄ003. Den färdiga 
rapporten kommer att finnas tillgänglig på DiVa portal där Umeå Universitetsbibliotek 
elektroniskt tillhandahåller examensarbeten.  
Om du vill ha ytterligare information om studien så får du mer än gärna kontakta mig. 
 
Jag bifogar de informationsbrev eleverna fått ta del av. 
 
Hör av er om det går bra att just din ungdom medverkar i min studie. 
 
 
 
 
 
 
Vänlig hälsning 
Angelica Kny Vesterlund 
Lärare  
Arbetsplats: xxx 
070-2180313 


