
EXAMENSARBETE

Skilda erfarenheter av idrott
Högstadieelevers motivation och upplevelse av ämnet idrott och hälsa

Christofer Lind
Christoffer Brännström

Lärarexamen, avancerad nivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 
Luleå Tekniska Universitet 
 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
 
A7002P – Examensarbete i lärande, avancerad nivå 
 
Christofer Lind 
 
Christoffer Brännström 
 
Handledare: Krister Herting 

 
 
 
 

Skilda erfarenheter av idrott 
- Högstadieelevers motivation och upplevelse av ämnet idrott 

och hälsa 

 
 

2012-01-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

  
 

                                                       
 



 

Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Skilda erfarenheter av idrott, Högstadieelevers motivation och upplevelse 
av ämnet idrott och hälsa 
Kurs: A7001P Examensarbete i lärande, avancerad nivå 
Författare: Christofer Lind, Christoffer Brännström  
Handledare: Krister Herting 
Examinator: Eva Alerby 
Syfte: Syftet med studien var att studera, analysera och tolka elevers upplevelse av och 
motivation till ämnet idrott och hälsa, avsett om eleverna var föreningsaktiva respektive icke 
föreningsaktiva inom idrotten. 
Bakgrund: I bakgrunden har föreningsidrott och ämnet idrott och hälsa beskrivits ur ett 
historiskt perspektiv. Fortsättningsvis har upplevelsen av skol- och föreningsidrott i relation 
till varandra utifrån tidigare forskning behandlats. Begreppet habitus bearbetades vidare i 
samband med idrottsintresse och tidigare erfarenheter av fysiska aktiviteter. Avslutningsvis 
bearbetades och definierades begreppet motivation.  
Teoretisk ram: I egenskap av teoretisk ram för denna studie har McClellands 
motivationsteori att användas. Denna motivationsteori brukar även kallas för den förvärvade 
behovsteorin. Den teoretiska ramen har använts för att försöka förstå och tolka elevernas 
motivation och upplevelser av och i förhållande till ämnet idrott och hälsa.   
Metod: Empirin i denna studie grundade sig på kvalitativa intervjuer av 14 högstadieelever. 
Metod för analys av de kvalitativa intervjuerna grundade sig i denna studie huvudsakligen på 
en induktiv syn. Denna studie grundade sig vidare på en hermeneutisk utgångspunkt gällande 
tolkning och förståelse av de kvalitativa intervjuerna.  
Resultat: Resultatet har tematiserats via tre olika huvudteman som framkommit genom 
tolkning och analys av de kvalitativa intervjuerna utifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Den 
första huvudrubriken berör elever som är starkt motiverade till ämnet idrott och hälsa. 
Huvudrubrik två handlar om de elever som upplever sig vara motiverade till ämnet idrott och 
hälsa, men däremot inte har lika starkt utpräglad motivation, som eleverna under den första 
rubriken. Den tredje huvudrubriken berör de elever som har bristande eller saknar motivation 
till ämnet idrott och hälsa. 
Diskussion: Denna studie påvisar att upplevelsen av prestation är avgörande för att erhålla 
motivation gentemot ämnet idrott och hälsa. Den stora skillnaden mellan föreningsaktiva och 
icke föreningsaktiva elever är upplevelsen av sin egen kunskap och förmåga i ämnet idrott 
och hälsa. Genom föreningsaktivt deltagande har eleverna förvärvat kunskaper som de har 
nytta av i skolidrotten. Upplevelsen av föreningsidrott reproduceras i skolidrotten vilket gör 
att föreningsaktiva elever använder föreningsidrotten som utgångspunkt även i skolidrotten 
avsett ämnesinnehåll. Traditionella bollspel tenderar att upplevas av icke föreningsaktiva 
elever som amotiverande.   



 

Förord 
Inledningsvis vill vi tacka varandra för ett gott och roligt samarbete som avslutning på vår 
lärarutbildning. Denna tid har varit både lärorik och intressant för vår framtida 
yrkesprofession. Vi vill även tacka alla de elever som deltog i de kvalitativa intervjuerna 
vilket resulterat i ett tillfredsställande underlag för denna studie. Ett särskilt tack vill vi rikta 
till vår eminenta handledare Krister Hertting som hjälpt oss med värdefullt vetenskapligt stöd 
när vi behövt det som mest. Tack!  
 
Luleå, december, 2011, Christofer Lind och Christoffer Brännström 
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1. Inledning 
Upplevelserna och minnena från idrottslektionerna i skolan kan variera mycket från en individ 
till en annan. Vissa personer har positiva och roliga minnen från idrottstimmarna medan andra 
har väldigt tråkiga och jobbiga minnesbilder som satt djupa spår i självförtroendet (Ekberg & 
Erberth, 2000). Vi skall i denna forskningsrapport försöka ge en bild av hur elever i dagens 
skola upplever ämnet idrott och hälsa. Vi har båda en bakgrund och uppväxt inom 
tävlingsidrott och olika föreningar där vi spenderat mängder av timmar för att träna och 
umgås. Ekberg & Erberth (2000) menar att föreningsidrott är föreningar som erbjuder fysiska 
aktiviteter som sker på fritiden. Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska idrottsrörelsens 
samlande organisation som erbjuder en mängd olika idrotter inom olika idrottsföreningar 
(www.rf.se). I denna studie representerar föreningsidrott en idrottslig aktivitet ansluten till 
någon idrottsförening inom RF. För oss har idrott alltid varit någonting positivt och 
höjdpunkten under skolveckorna har varit idrottslektionerna. Är det vår föreningsaktiva 
idrottsbakgrund som skapat vår motivation till ämnet idrott och hälsa eller kan det finnas 
andra anledningar till vår motivation?  
 
Under vår utbildning till lärare i idrott och hälsa har vi upplevt att en vanlig uppfattning är att 
föreningsaktiva elever inom idrotten är mer intresserade, aktiva och har en positivare 
upplevelse av ämnet idrott och hälsa, i jämförelse med de elever som inte är aktiva inom 
föreningsidrott. Thedin Jakobsson & Engström (2008) menar att elever som är aktiva inom 
föreningsidrott är mer aktiva och presterar bättre i ämnet idrott och hälsa jämfört med de 
elever som inte är aktiva inom föreningsidrott. Är det så enkelt att en individ som är aktiv 
inom föreningsidrotten automatiskt förvärvar ett intresse för ämnet idrott och hälsa? Eller är 
det andra faktorer som exempelvis idrottsämnets innehåll som påverkar elevernas motivation 
gentemot ämnet? Samtidigt finns det elever som upplever idrott och hälsa positivt och har hög 
motivation till ämnet trots att de inte är föreningsaktiva på fritiden. Vad är det som driver 
dessa elevers intresse och motivation av ämnet idrott och hälsa?     
 

http://www.rf.se/
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2. Syfte  
Syftet med studien är att studera, analysera och tolka elevers upplevelse av och motivation till 
ämnet idrott och hälsa, avsett om eleverna är föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva 
inom idrotten. 

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur ser föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva idrottande elevers motivation 
ut, till ämnet idrott och hälsa? 

 
• Hur påverkar upplevelse av föreningsidrott, motivationen till ämnet idrott och hälsa?  

 
• Vilka förväntningar av ämnesinnehållet i idrott och hälsa skapar skilda upplevelser av 

föreningsidrott? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden kommer inledningsvis föreningsidrott och ämnet idrott och hälsa beskrivas ur 
ett historiskt perspektiv. Fortsättningsvis kommer upplevelsen av skol- och föreningsidrott i 
relation till varandra utifrån tidigare forskning behandlas. Begreppet habitus bearbetas vidare i 
samband med idrottsintresse och tidigare erfarenheter av fysiska aktiviteter. Avslutningsvis 
bearbetas och definieras begreppet motivation.  

3.1 Föreningsidrott och idrott och hälsa – Ett historiskt perspektiv 
I denna studie ligger fokus på elevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Upplevelse av 
föreningsidrott exemplifieras även, dock endast i syfte att försöka skapa en förståelse för 
elevers upplevelse och motivation till idrott och hälsa. 
 
Blom och Lindroth (1995) menar att föreningsidrott inte alltid haft en självklar position i 
förhållande till idrott och hälsa. Länge låg ämnets fokus på gymnastik där Ling gymnastiken 
var dominerande. I och med utvecklandet av den moderna tävlingsidrotten och inte minst 
idrottsrörelsen fick gymnastiken ge vika för nyare influenser. Under mitten av 1900- talet 
skedde ett paradigmskifte där föreningsidrotten fick överhanden gentemot gymnastiken i 
skolidrotten. Successivt har skolidrotten sedan 1950- talet utvecklats åt ett mer tävlingsinriktat 
håll där olika idrottsgrenar utförs enligt internationella regler istället för det traditionella 
gymnastikutövandet. Ett tydligt exempel på denna utveckling kom under 1970- talet då olika 
idrottsgymnasier växte fram med syfte att stödja elitsatsning. Redelius (2002) menar att 
idrottens inflytelserika position i barn- och ungdomars liv är förhållandevis nytt. I 
föreningarna började barn- och ungdomsidrotten först att organiseras i ansenligare vidd under 
1960-talet. Idrottande bland ungdomar skedde tidigare i huvudsak inom skolans ramar och 
tävlingsverksamhet i organiserad form utfördes inte i någon större utsträckning avsett yngre 
barn. Numera är tävlingsverksamhet i organiserad form utbrett även för barn i yngre åldrar.  
 
Idrottsämnets benämning har tydligt följt utvecklingen från att tidigt benämnts som 
gymnastik, lek och idrott till endast idrott, för att i dagsläget benämnas som idrott och hälsa. 
Från 1910 till 1970 har antalet riksidrottsförbundsanslutna medlemmar ökat från 56 000 till 
över två miljoner (Blom & Lindroth, 1995). En anledning till föreningsidrottens kraftfulla 
ökning bland barn och ungdomar under andra halvan av 1900- talet förklaras genom att 
många såg ett värde av att engagera yngre människor i idrottsträning. Föräldrarna till många 
av ungdomarna såg det som en viktig socialpreventiv uppgift att deras barn var idrottsaktiva 
på fritiden. Föräldrar upplevde att föreningsidrotten var en försäkran att deras barn inte skulle 
hamnade snett i livet (Nilsson, 2002).  
 
Relationen mellan förenings- och skolidrotten har genom riksidrottsförbundet emellertid varit 
nära, bland annat genom olika projekt. Ett projekt kallades för handslagsprojektet och gick ut 
på att under en fyraårsperiod satsa finansiella medel på idrottens barn och 
ungdomsverksamhet. Riksidrottsförbundet fick finansiella medel av staten för att försöka 
öppna dörrarna till idrotten för fler, framförallt inaktiva. Tanken var bland annat att samarbeta 
med skolan genom att inaktiva elever skulle få möjlighet att syssla med föreningsidrott under 
skoltid (Eriksson, Patriksson & Stråhlman, 2007). Försöken med ett ökat samarbete med 
skolan belyste emellertid den komplexa relationen mellan förenings- och skolidrott (ibid.). 
Peterson (2007) menar att idrottsföreningarnas närvaro i skolan riskerade att påverka ämnets 
innehåll som redan var nog bräckligt och påverkat av föreningslivet. 
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3.2 Upplevelse av skol- och föreningsidrott  
Idrott är ett uppskattat fritidsintresse bland barn och ungdomar och svarar för den största 
organiserade fritidssysselsättningen bland både pojkar och flickor. I åldrarna 13-25 år är 
ungefär hälften av alla ungdomar medlemmar i någon idrottsförening. Antalet registrerade 
medlemmar är som störst i 10-12 år åldern bland ungdomarna (B. Larsson, 2002). I 
åldersgruppen 7-14 år är cirka 70 procent föreningsaktiva (RF, 2010)  
 
Lake (2001) menar att de elever som inte har ett intresse av lagsport i större utsträckning är 
negativt inställda till ämnet idrott och hälsa jämfört de elever som har ett intresse av lagsport. 
De negativt inställda eleverna upplever en känsla av oduglighet, tvunget deltagande samt 
negativ kritik från läraren (ibid.). Elever som upplever att de lyckas med sina prestationer i 
idrott och hälsa påvisar större sannolikhet att fortsätta deltagandet i undervisningen (Raustorp, 
2004). Om eleverna däremot upplever dåligt självförtroende och tvivel på deras egen förmåga 
till att klara uppgiften saknas viljan för att försöka ordenligt. Detta kan i sin tur leda till att 
eleverna väljer att överhuvudtaget inte delta för att inte riskera att misslyckas och motta den 
eventuella förnedringen som eleven skulle uppleva. Upplevelsen av att behärska någonting 
ger självförtroende medan de som tvekar på sin egen förmåga till att klara av uppgiften 
undviker att anta utmaningen (Larsson & Meckbach, 2007). Upplevelsen av positiva 
erfarenheter från en aktivitet kan stärka elevernas engagemang och självförtroende vilket i sin 
tur ökar intresset att prova på liknade aktiviteter (Giota, 2002). 
 
Barnens föräldrar har en viss betydelse enligt Armstrong & Welsman (1997). Beroende på hur 
aktiva föräldrar eleverna har speglar det av sig på barnens intresse till fysisk aktivitet. Det är 
av stor vikt att föräldrarna ger barnen möjlighet till fysisk aktivitet och rörelse. Däremot kan 
det ge motsatt effekt och att barnen tappar glädjen till att vara fysiskt aktiv, om pressen från 
föräldrarna att träna hårt blir allt för stor.  
 
Skolverket (2003) anger att elever upplever ämnet idrott och hälsa som ett överlag viktigt och 
intressant ämne. Dock tenderar intresset att minska något högre upp i årskurserna och mot 
gymnasienivå. Överlag upplever eleverna i utvärderingen att de lär sig många olika saker och 
att undervisningen präglas av rörelseglädje. Samtidigt finns de elever som istället upplever 
idrott och hälsa som otryggt och obekvämt. Åström (2010) menar att elever som är osäkra på 
sig själva och sin förmåga att prestera inför andra löper större risk att få minskad motivation 
och bli amotiverade gentemot ämnet idrott och hälsa. Amotivation beskrivs av Hassmén och 
Hassmén (2010) som en avsaknad av motivation. 
 
Skolverket (2003) konstaterar att elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden i större 
utsträckning upplever sig amotiverade genom att de inte får inspiration, visa vad de kan och 
lär sig i förhållande med de elever som är fysiskt aktiva på fritiden. De inaktiva eleverna 
upplever sig dåliga och klumpiga i större utsträckning än de elever som är fysiskt aktiva på 
fritiden. Det framkommer enligt skolverket (2010) att elever som är aktiva inom olika idrotter 
på fritiden gynnas av sin fysiska fritidsaktivitet i ämnet idrott och hälsa. Särskilt tydligt 
framkommer det att tyngdpunkten i innehållet i idrott och hälsa präglas av olika former av 
bollsporter som också gynnar de elever som sysslar med dessa sporter på fritiden. I 
förlängningen kan tyngdpunkten på olika bollsporter i skolidrotten resultera i att elevernas 
resultat och måluppfyllelse påverkas (ibid.). Enligt skolverket (2003) framkommer det att 
olika former av bollspel representerar vanligast förekommande aktiviteten i idrott och hälsa. I 
kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2011) framkommer inga specifika 
instruktioner kring huruvida bollspel skall prägla undervisningen i idrott och hälsa eller inte. 
Däremot finns tydliga indikationer i syftesbeskrivningen av ämnet där bollspel kan tolkas vara 
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ett lämpligt verktyg för att nå de mål som sätts upp i kursplanen. I kursplanen för ämnet idrott 
och hälsa nämns följande om idrottsämnets syfte gentemot eleverna (ibid.).   
 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att 
eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse 
för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 
undervisningen ska eleverna få möta många olika slags 
aktiviteter.                                      

    (Skolverket, 2011, s. 52) 
 
Thedin Jakobsson och Engström (2008) belyser flera olika motiv till deltagande i 
idrottsföreningsverksamhet. Tre motiv nämns som utmärker sig som övergripande. Det första 
motivet är att delta i föreningsidrott för att få ingå i ett sammanhang med andra aktiva och 
tränare som delar samma intresse. Det andra motivet är att delta i föreningsidrott för att få 
avkoppling och rekreation från vardagens övriga sysslor. Det tredje motivet är att få möjlighet 
att lära och utveckla nya kunskaper och färdigheter som tidigare inte har behärskats (ibid.).  
 
Åsikterna kring tävlingsmomentet bland de föreningsaktiva ungdomarna varierar enligt 
Thedin Jakobsson och Engström (2008). Det finns flertalet ungdomar som anser att själva 
tävlingsmomentet är motiverande och roligt medan vissa elever helst skulle slippa tävla men 
accepterar det för att kunna fortsaKtta med sin idrott (ibid.).   
 
Idrottsströdsutredningen (2008:59) framhåller att via föreningsidrotten fostras och socialiseras 
ungdomarna in i en kultur med särskilda kulturella och sociala värden, roller samt mönster för 
handling.  Ungdomarna inom föreningsidrotten lär sig inte enbart taktiska och motoriska 
kunskaper. Utan även de sociala spelreglerna i form av hur man bör bete sig och vad som 
värderas som viktigt. Specifika sociala förhållanden kan skapa olika inriktningar i intresset 
hos en individ. Varav ett vidsträckt idrottsligt intresse skapas i en sådan social situation 
(ibid.). Thedin Jakobsson och Engström (2008) menar att ungdomar måste kunna förstå och 
tolka de krav som ställs på dem i ett visst idrottsligt sammanhang för att de skall kunna 
medverka. Genom att ungdomarna förstår spelreglerna och den sociala kontexten i ett 
sammanhang underlättas deltagandet och deras förmåga till prestation. Vilket också har visat 
sig att de elever som är aktiva inom föreningsidrotten är mer aktiva på lektionerna i ämnet 
idrott och hälsa än de elever som slutat eller aldrig varit medlemmar i föreningsidrott.  Dessa 
aktiva elever i föreningsidrott presterade även bättre betygsmässigt i de teoretiska ämnena än 
de elever som inte var aktiva i föreningsidrott (ibid.). 
 
Londos (2010) menar att elever och lärare som bär med sig erfarenheter från föreningsidrott 
reproducerar dessa erfarenheter i idrottsundervisningen när lärandet i ämnet kommer i 
skymundan. Vilket i sin tur medför att reproduktionen av föreningsidrotten präglar och styr 
undervisningen i ämnet, istället för att lärandet är i fokus. Ett exempel på reproduktion av 
föreningsidrotten i idrottsämnet skedde en längre period efter Linggymnastikens sammanbrott 
i idrottsundervisningen fram till slutet på 1970-talet. Idrottsundervisningen blev präglad av 
idrottsrörelsens mångfald av idrottsgrenar, vilket resulterade i att bollspel i lag fick större 
inflytande i undervisningen (ibid.). Peterson (2009) anser att det är en fara om 
föreningsidrotten tilldelas ett alltför stort inflytande över idrottsundervisningen. Risken finns 
då att en urholkning sker av implementeringen av skolans styrdokument för ämnet idrott och 
hälsa. Londos (2010) menar att ämnet idrott och hälsa egentligen inte skall influeras allt för 
mycket av föreningsidrotten. Trots detta influeras ämnet idrott och hälsa till stor del av 
föreningsidrottens logik.   
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3.3 Habitus och idrottsintresse  
En möjlig påverkansfaktor för motivationen till ämnet i idrott och hälsa går att finna i 
begreppet habitus. Redelius (2002) beskriver habitus som ett nyckelbegrepp för att analysera 
hur samhällets makt- och dominansstrukturer bevaras och förs vidare genom generationer. 
Dessa strukturer sker naturligt och utan direkt eftertanke vilket gör att de oftast tas för givet 
(ibid.). Engström (2010) menar att det tidigare och samlade erfarenheterna är styrande för 
individens föreställningar, förmågor och handlingar. När en individ utsätts för nya 
erfarenheter förändras successivt habitus (ibid.). De nya erfarenheterna struktureras med hjälp 
av mönster som bildats av de tidigare erfarenheterna (Borelius, 1998). Denna beskrivning kan 
på ett lättbegripligt sätt förklara habitus. Samtidigt menar Engström (2010) att begreppet 
habitus har en djupare innebörd vilket förklaras på följande sätt:  
 

Habitus ska förstås som det system av i kroppen och sinnet 
inpräglade vanor och dispositioner, de för givet tagna 
preferenser, som verkar bestämmande på hur individen 
handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld.    

                    (Engström, 2010, s. 43)  
 
Habitus kan således fungera som ett system av förfoganden som gör att människor kan 
orientera sig i omgivningen. Begreppet kan även bidra till att göra omgivningen begriplig 
samt för att överväga och agera i nya situationer (Engström, 2010).  
 
Engström (2010) menar att om man skall förstå valet av bland annat 
kroppsutövningsaktiviteter hos en individ, måste man ta hänsyn till den sociala status och 
kroppsutövningskultur som omger denna person. Med detta som utgångspunkt avsett 
individers motivation gentemot idrott och hälsa, borde individer som har en hög social status 
och som omgivits av aktivt föreningsidrottande, ha större benägenhet att känna sig motiverade 
av idrott och hälsa. Dock förutsätter detta att ämnesinnehållet i idrott och hälsa speglar samma 
kroppsutövningskultur som finns i föreningsidrotten (ibid.). Annerstedt (1991) poängterar att 
idrottslärarnas bakgrund och erfarenheter medför att undervisningen i skolan får tydlig prägel 
av lärarnas tidigare idrottsliga erfarenhet. Idrottslärarnas bakgrund präglar också deras 
yrkesval att bli lärare i ämnet idrott och hälsa. Armour och Jones (1998) menar att 
idrottsläraren förväntas axla en roll där krav på kunskap och erfarenhet över tre skilda 
kunskapsområden råder. Dessa tre områden representeras av kunskaper inom flertalet sporter, 
pedagogisk kompetens i undervisningen samt det förväntade ämnesinnehållet i idrott och 
hälsa. Att för läraren i idrott och hälsa kunna knyta ihop dessa tre kunskapsområden kan vara 
en utmanande uppgift.     
 
Backman (2007) menar att en individs smak för exempelvis en aktivitet, uttrycker personens 
habitus. Vilken smak en individ har för olika aktiviteter skapas främst i barndomen men kan 
även, fast det är svårare, ändras i vuxen ålder. Huruvida ämnet idrott och hälsa kan vara något 
för alla besvaras av att individen ofta är omedveten om vad som är undantaget och vad som 
ingår i våra alternativ. Omedvetenheten är baserad på den smak individen har och som i sin 
tur genereras av habitus.  
 
Denna studie använder sig av begreppet habitus för att skapa förståelse gällande individers 
idrottsliga bakgrund och förhållanden. Däremot används inte habitus för att försöka förklara 
förhållandet till individers sociala bakgrund då detta riskerar att föra studien utanför tänkta 
ramar.  
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3.4 Begreppet motivation 
Motivation är ett vidsträckt begrepp som inte alltid är lätt att definiera då svaret beror mycket 
på vem man frågar. För att kunna analysera och använda sig av begreppet motivation i 
koppling till idrottsutövande, är det viktigt att kunna definiera och förklara begreppet 
(Johnsson & Carlsson, 1999). Sjöberg (1997) menar att motivation är ett begrepp som 
används för att förklara psykologiska drivkrafter av olika slag. De psykologiska drivkrafterna 
kan gestalta sig i form av bland annat: strävan efter makt, goda sociala relationer och 
behövligheten av att prestera.  Samtidigt finns fysiologiska drivkrafter som exempelvis 
hunger och törst, vilka har benägenheten att överskugga de mer psykologiska behoven om 
brist föreligger. Greenberg och Byron (2000) menar att motivation som begrepp även kan ses 
som en alldaglig term som används och förstås av de flesta människor i olika sammanhang. 
Motivation kan uppfattas som ett inre tillstånd som väcker, styr och bevarar beteende. 
 
Motivation kan även ses som en dynamisk process likväl som en interaktion kring en individs 
prestationer, karaktäristik, skicklighet, förväntningar, erfarenheter och utvärdering av en själv 
och rådande situation. Denna breda definition kan leda till att man måste se motivation som 
ett begrepp man måste ta ett brett förhållningssätt till (Åström, 2010).  

 
I motivationsrelaterad forskning skiljer man ofta på inre och yttre motivation med syfte att 
försöka förklara var motivationen kommer ifrån (Annerstedt, 2007). Inre och yttre motivation 
kan förklaras som faktorer som ger energi åt vårt beteende. En grundläggande kraft i 
inlärningssituationer blir därför motivationen (Raustorp, 2004). Individer som exempelvis 
strävar efter att utveckla en förmåga, lära sig något som tidigare varit svårt, eller helt enkelt 
bara ha roligt, kan drivas av inre motivation. Inre motivation ses ofta som ett viktigt begrepp 
för barn och ungdomars intresse och instaKllning till fysisk aktivitet. Detta förutsatt att 
kompetens och autonomi finns. För oss människor är det viktigt att känna sig kompetent 
eftersom det påverkar vår säkerhet och kontroll över händelser och situationer. Autonomi är 
ett begrepp som handlar om människor egna val av handling. Om elever har en inre 
motivation till att delta på idrott och hälsa lektionerna då deltar de av glädje och intresse för 
lektionen och inte på grund av press från annat håll (Vanden Auweele, 1999). Jenner (2004) 
menar att inre motivation är något som sätter igång beteendet eller handlandet för en individ. 
Detta skulle kunna ge inre motivation betydelsen av att vara drivkraften för en individ, vilket 
exempelvis kan gestalta sig i form av viljan att satsa, nyfikenheten eller innehavd energi. 
Drivkraften i en individ skall då inte ses som en isolerad kraft utan måste sättas i relation till 
ett mål. Annerstedt (2007) menar att individen likväl kan drivas av yttre motivation som kan 
gestalta sig i form av belöningar som erkännande eller uppskattande av lärare eller kamrater. 
Ett effektivt sätt för att förbättra den inre motivationen är att ständigt försöka förbättra sin 
egen förmåga (ibid.). Genom en starkare inre motivation så har det genom forskning visat sig 
att motgångar kan hanteras på ett bättre sätt (Johnsson & Carlsson, 1999).  Ntoumanis (2001) 
skriver i en studie av elever i högstadieåldern, följande om att inre motivation i kombination 
med hög upplevd kompetens, är avgörande för motivationen gentemot idrottsämnet:  
 

The findings underline the importance of perceived 
competence and intrinsic motivation in compulsory PE. 
                    (Ntoumanis, 2001, s. 225) 

   
I en skolverksamhet kan utformningen av inlärningsklimatet vara en avgörande faktor för 
motivationen där inlärningsorienterat och resultatinriktat inlärningsklimat åtskiljs (Johnsson 
& Carlsson, 1999). När en verksamhet drivs av ett inlärningsorienterat klimat skapar 
deltagarna med högre inre motivation exempelvis lägre prestationsångest, större glädje och 
mer välbehag i det sociala sammanhanget. Ett mer resultatinriktat inlärningsklimat formar 
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individen som skapar sin motivation endast genom segrar och positiva jämförelser med andra 
individer inom samma verksamhet. Risken är då större att individer i en resultatinriktad 
verksamhet blir oroliga och rädda för att misslyckas med mindre välbehag som följd i det 
sociala sammanhanget. En resultatinriktad verksamhet har visat sig skapa yttre motiverade 
individer som grundar sin motivation endast på framgångar och motgångar. Det kan i sin tur 
leda till både kort- och långsiktiga motivationsproblem (ibid.).  
 
Amotivation är ett begrepp som innebär en brist på motivation. Amotivation kan ske om en 
individ vid upprepade tillfällen försökt nå ett visst mål men aldrig lyckats. Motivationen 
sjunker hos individen varje gång försöket att nå målet inte lyckas. Tillslut kan motivationen 
helt upphöra när individen upplever det omöjligt att nå det uppsatta målet. Amotivation kan 
ske när en individ känner en bristande förmåga och kunskap för att klara av en uppgift. 
Arbetsinsatsen för att nå till ett uppsatt mål får inte upplevas som högre än belöningen för 
avklarat mål. Amotivationen växer även om individen upplever en avsaknad av kontroll över 
den utveckling som sker i arbetet mot målet. Yttre omständigheter som ej upplevs som 
möjliga att påverka och berör det uppsatta målet kan leda till en känsla av förlorad kontroll. 
Även tvivel på den tilltänkta strategin för att nå målet kan leda till amotivation (Hassmén & 
Hassmén, 2010). 
 
Flertalet av nämnda motivationsbegrepp kommer att utgöra en värdefull förståelsegrund för 
att underlätta tolkning och förståelse av den teoretiska ramen för denna studie, som utgörs av 
McClellands motivationsteori. Centrala begrepp för denna studie är således 
motivationsbegreppen inre- och yttre motivation samt amotivation. 

4. Teoretisk ram - McClellands motivationsteori 
I egenskap av teoretisk ram för denna studie kommer McClellands motivationsteori att 
användas. Denna motivationsteori brukar även kallas för den förvärvade behovsteorin. Den 
teoretiska ramen kommer att användas för att försöka förstå och tolka elevernas motivation 
och upplevelser av och i förhållande till ämnet idrott och hälsa.   
  
Enligt McClelland (1987) kan mänsklig motivation delas in i en uppsättning grundläggande 
behov. Genom sina studier uppmärksammade han att 80 procent av daglig mental aktivitet 
kunde relateras till tre motiv av social karaktär. De tre sociala behoven tjänar alltså som de 
vanligaste motiven för motivation i vardagen. De tre sociala behoven för motivation är: behov 
av prestation, tillhörighet och makt. Behovet prestation står för viljan att åstadkomma något i 
relation till bestämda normer.  Prestationsbehovet kan likväl representeras av behovet att 
sträva efter att lyckas eller överskrida något. Behovet av tillhörighet representeras för 
individen av att ha vänliga och nära relationer. Maktbehovet handlar om att få andra individer 
att göra något som de annars inte hade gjort.  
 
De tre sociala motiven för motivation har olika stor funktion hos olika individer enligt 
McClelland (1987). Dock har alla individer samma tre grundläggande motiv för motivation, 
men att vissa behov stimulerar en del mer än andra. Graden av hur mycket av respektive 
motiv som gör individen motiverad, resulterar i en unik blandning som ger en individ dess 
personlighet. Beroende på fördelningen av motiv för motivation har olika individer olika 
styrkor och svagheter. Dessa styrkor och svagheter visar sig i sin tur i olika situationer där 
individen tenderar att rikta sin uppmärksamhet till det som den gör bäst.  
 
För individer som har ett särskilt behov av prestation är det viktigt att de når framgång och får 
återkommande positiva kommentarer från lärare och studiekamrater. Denna kategori av 
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individer mår väl vid individuellt arbete alternativt tillsammans med andra högpresterande 
individer. Personer med särskilt behov av prestation är i hög grad resultatdrivna. Samtliga av 
tidigare nämnda delar är av stor vikt för att nå motivation för prestationsdrivna individer 
(McClelland, 1987).   
 
För individer med ett särskilt behov av tillhörighet är det viktigt att de upplever sig omtyckta 
och accepterade av andra personer. Vidare har denna individgrupp benägenhet att inordna sig 
efter den norm som råder i den aktuella miljön. Individer med ett särskilt behov av tillhörighet 
föredrar att samarbeta istället för att konkurrera med varandra. Samtliga av tidigare nämnda 
delar är av stor vikt för att nå motivation för tillhörighetsdrivna individer (McClelland 1987).   
 
För individer med ett särskilt behov av makt är det viktigt att de upplever sig besitta ansvar 
för att sedan kunna styra och påverka andra (McClelland, 1987). Individgruppen delas in i två 
typer varav den ena upplever ett större behov av personlig makt vilket visar sig genom att 
denne önskar styra och påverka andra individer. Den andra typen av individer med särskilt 
behov av makt önskar i större utsträckning styra grupper av människor mot ett utstakat mål. 
Gemensamt för båda typerna är att de gillar konkurrens och statusorienterade positioner 
(ibid.). 
 
McClelland (1987) kom även fram till att behoven av säkerhet och vårdande var 
legitimerande motivationsfaktorer. Samtidigt hävdade McClelland att säkerhet och vårdande i 
de flesta västerländska samhällen, upptar mycket liten tid. Vilket gör att de som motiv för 
motivation, kan ignoreras till stor utsträckning. Resultatet kommer ur ett teoretiskt 
ramperspektiv i huvudsak att belysas utifrån de tre sociala motivationsfaktorerna. 

5. Metod 
Metoden för denna studie kommer att inledningsvis beröra den hermeneutiska utgångspunkt 
som denna studie vilar på. Vidare beskrivs undersökningsmetoden för denna studie. Urval och 
genomförande behandlas avslutningsvis i metoden samt vald metod för analys och tolkning av 
studien. 

5.1 Hermeneutisk utgångspunkt 
Denna studie grundar sig på en hermeneutisk utgångspunkt gällande tolkning och förståelse 
av det studerade fenomenet, som representeras av elevers motivation till ämnet idrott och 
hälsa. Eftersom syftet med denna studie är studera individers upplevelse och motivation är det 
viktigt att kunna förstå individens erfarenheter och upplevelser. H. Larsson (2002) menar att 
för den hermeneutiske forskaren är förståelsen av andra individers erfarenheter och 
uppfattningar viktig. Patel och Davidson (2003) poängterar att hermeneutik handlar om att 
förstå andra människor samt vår egen livssituation utifrån tolkning av det mänskliga tal- och 
skriftspråket. En hermeneutisk ståndpunkt handlar om att utifrån sin egen förståelse subjektivt 
närma sig forskningsobjektet.  
 
För denna studie innebär en hermeneutisk ståndpunkt att som forskare använda sig av sina 
egna intryck, tankar, känslor, kunskaper och utnyttja dessa som verktyg för tolkning och 
förståelse av de kvalitativa intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Medkänsla kan 
exempelvis användas som en tillgång för att nå fram till förståelse gentemot den intervjuade 
individen. Däremot finns också risker med att ha en god förkunskap i rollen som forskare 
(ibid.). Hertting (2007) menar att forskaren sätter sina avtryck på både insamlingen av data 
samt vid analys, tolkning och vid den skriftliga formuleringen av studien. Risken finns således 
att vi som forskare låter våra egna erfarenheter färga och påverka resultatet som uppdagas i 
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forskningen, för denna studie. Hertting (2007) anser att forskaren måste göra sig medveten om 
risken att ens egna erfarenheter färgar forskningsresultatet. Därigenom bör forskaren sträva 
efter att hålla isär rollen som forskare och praktiker. Lyckas forskaren hålla isär dessa två 
roller kan den levda erfarenheten vara en styrka, förutsatt att den används på rätt sätt (ibid.).     
 
Skriftens och samtalets betydelse är viktiga komponenter för att nå denna studies syfte. I 
hermeneutiken är skrift och samtal av vikt där tonvikt läggs på den förkunskap som tolkaren 
besitter. Att erhålla gemensam och giltig förståelse av textens mening är syftet med 
hermeneutisk tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom denna studie är av kvalitativ 
karaktär är det av vikt att lära sig analysera intervjuer som texter, där det exempelvis är viktigt 
att se bortom intervjusituationens här och nu. Den kvalitativa forskaren kan då fokusera och 
ägna sin uppmärksamhet på det sammanhang som framkommer vid samtalet och vad som 
förmedlas (Palmer, 1969).      

5.2 Undersökningsmetod 
I denna studie har individuella och kvalitativa intervjuer utförts för att samla in empirin för att 
svara mot syfte och forskningsfrågor. Kvalitativa intervjuer har använts eftersom det ger 
utrymme för den intervjuade individen att svara med egna ord. Svenning (2003) menar att 
forskaren med hjälp av kvalitativ analys kan tränga djupt in i ett problem trots litet material. 
Studiens syfte och forskningsfrågor avser att belysa komplexa begrepp som upplevelser och 
motivation, vilket gör valet av kvalitativ metod legitimerat. 
 
För att underlätta analysen och förståelsen av resultatet valde vi enskilda intervjuer istället för 
gruppintervjuer. Wibeck (2000) menar att det kan vara lättare att tolka och förstå individuella 
intervjuer gentemot gruppintervjuer. Eftersom denna studie avser att belysa elevers 
motivation och upplevelser kring ämnet idrott och hälsa bedömer vi svårighetsgraden som 
relativt hög i förhållande till de intervjuades ålder. Vår förhoppning är att eleverna har fått 
utrycka sina egna upplevelser och känslor kring intervjuguidens frågor. Av denna anledning 
valde vi att ha en låg grad av strukturering på upplägget av intervjun, vilket minskade risken 
för att vi som moderatorer influerade deltagarnas åsikter och svar, för att stämma mot studiens 
avsikt. Wibeck (2000) hävdar att risken finns att moderatorns åsikter vid hög grad av 
strukturering riskerar att föras över på deltagarna. Vidare fanns det fler nackdelar med att 
styra upp samtalet på ett alltför strukturerat och lydnadsmässigt sätt för medbestämmandet 
och dialogen. Normell (2008) menar att det blir mindre medbestämmande och samtal när 
fokus förskjuts från ansvar till lydnad. En hermeneutiskt inspirerad intervju kännetecknas av 
fokus på tolkning av mening, där tolkningen av erhållna svar i kvalitativa intervjuer ligger i 
fokus (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Patel och Davidson (2003) menar att forskaren aldrig kan utforma färdiga svarsalternativ för 
intervjuer eftersom syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter kring 
exempelvis en individs åsikter. På grund av detta utformades intervjufrågorna (bilaga 1) på ett 
sätt som medförde att respondenten fritt kunde utrycka sina åsikter. Vidare poängterade vi 
som moderatorer att respondenten kunde känna sig fri att svara med egna ord utan att vara 
bundna till i förväg uträknade svar.  
 
I de kvalitativa intervjuerna för denna studie har en låg grad av standardisering använts. Trost 
(2005) menar att en hög grad av standardisering är när frågorna och situationen är densamma 
för samtliga intervjuade. Målet var att de kvalitativa intervjuerna skulle präglas av en lättsam 
atmosfär där intervjuguiden (bilaga 1) fungerade som ett stöd där variationen av erhållet svar 
skulle kunna kompletteras med eventuella följdfrågor.    
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För att underlätta datainsamlingen av intervjuerna spelades de in med diktafon. Genom bruket 
av diktafon var det lättare att relaxera och fokusera på samtalsdynamiken i vetskap om att det 
som nämndes antecknades automatiskt. Patel och Davidsson (2003) menar att fördelen med 
ljudinspelning av kvalitativa intervjuer är att svaren registreras exakt. Nackdelen med 
ljudinspelning kan vara att den intervjuade individen blir mer tystlåten och nervös under 
intervjun. För att undvika detta informerade vi den intervjuade att materialet endast skulle 
användas till studien och att varje individ garanterades anonymitet.  

5.3 Urval och genomförande 
De kvalitativa intervjuerna ägde rum på en högstadieskola i Luleå kommun, Norrbotten. 
Elever ur tre högstadieklasser intervjuades där åldern varierade mellan 14-16 år. Totalt 
intervjuades 14 elever varav sex är föreningsaktiva och åtta icke föreningsaktiva. De 
intervjuade eleverna valdes i samråd med läraren ut i varje klass och fick därefter i turordning 
individuellt intervjuas. Samtliga elever som deltog i de kvalitativa intervjuerna fullföljde hela 
intervjun. Innan varje lektion påbörjades presenterade vi oss för eleverna och förklarade 
studiens syfte med avsikten att skapa trygghet och förståelse för deltagandet i studien. Patel & 
Davidson (2003) menar att det kan vara en god idé att informera deltagande individer om 
studiens avsikt för att skapa trygghet och förståelse. 
 
Längden på de kvalitativa intervjuerna varierade mellan 10-15 minuter. Vår grundtanke var 
att begränsa intervjutidens längd för att inte eleverna skulle förlora fokus och minska risken 
att göra intervjuerna långdragna. Patel och Davidson (2003) menar att en intervju ej bör vara 
för långdragen då risken finns att den intervjuade blir uttröttad vilket i sin tur kan leda till 
kortfattade svar som inte gagnar studiens resultat.     
 
Angående valet av plats för intervjuerna sökte vi oss till en avskild plats med låg ljudnivå så 
att den intervjuade inte skulle störas av andra ljud. Vidare var det viktigt att se till att en god 
miljö för ljudinspelning kunde garanteras. En annan viktig utgångspunkt i valet av 
intervjuplats var att ta elevernas önskemål och skolans ramfaktorer i beaktning. Wibeck 
(2000) menar att det är viktigt att vid arbete med kvalitativa intervjuer vara flexibel och 
anpassa sig gentemot vad deltagarna har för önskemål. Inför varje kvalitativ intervju ställdes 
frågan huruvida eleven upplevde intervjuplatsen som tillfredsställande. I samtliga fall gav 
eleverna sitt samtycke till att intervjuplatsen uppfyllde deras önskemål. Valet av intervjuplats 
blev därför en sittgrupp vid en avskild plats, där det inte rörde sig andra personer vid 
intervjutillfället. Under de kvalitativa intervjuerna antecknades även samtalet skriftligen som 
komplement till ljudinspelningarna, utifall att tekniska problem skulle uppstå. Dock uppstod 
ej några tekniska problem och anteckningarna kunde därför fungera som ett komplement till 
ljudinspelningen vid analysen av intervjun.  

5.4 Metod för analys och tolkning 
Metod för analys av de kvalitativa intervjuerna grundar sig i denna studie huvudsakligen på 
en induktiv syn. Patel och Davidson (2003) anser att ett induktivt arbetssätt kan sägas följa 
upptäckandets väg. Vilket innebär att forskaren då undersöker forskningsobjektet utan att 
först sammanbundit undersökningen i bruklig teori. Genom detta arbetssätt används empirin 
sedan för att skapa en teori. Jacobsen (2002) menar att induktiv metod för analys och tolkning 
ger större möjligheter för tolkning av den information som framkommit under den kvalitativa 
intervjun. Forskaren kan då tolka den verklighetsbild som den intervjuade individen beskriver 
utifrån ett mer öppet perspektiv, även om samtalsdialogen emellertid överskridit 
intervjuguidens ramar. I denna studie används därför ett öppet perspektiv i tolkningen av 
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empirin. Vilket ligger i linje med vår hermeneutiska utgångspunkt där ett öppet perspektiv 
med fast utgångs- och slutpunkt för analys och tolkning undviks. Patel och Davidson (2003) 
poängterar att det vid tolkning av hermeneutiken inte finns någon bestämd utgångspunkt eller 
slutpunkt. Förståelsen förändras ständigt likt en spiral och kan inte komma tillbaka till en 
tidigare punkt (ibid.). Kvale och Brinkmann menar att ny textproduktion och tolkning är 
samtliga delar i en helhet som ständigt förändrar förståelsen. Tolkningen överskrider den 
direkta förståelsen och tillför fördelningar och mönster i skriften vilket således vidgar textens 
mening. Metoden för analys och tolkning i denna studie liknar därför en spiral där en ständig 
förändring av förståelsen sker för den insamlade empirin (ibid.). 
 
Ljudinspelningarna av de kvalitativa intervjuerna skrevs ned i textform för att förenkla analys 
och tolkning av empirin. Teman skapades genom att analysera och tolka elevernas intresse 
och motivation gentemot ämnet idrott och hälsa. Ur induktiv syn och hermeneutisk 
ståndpunkt analyserades de olika resultatgrupperna, för att finna eventuella samband, mönster 
och förklara dem utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Genom att lyssna igenom och 
skriva ner hela intervjuerna från de 14 eleverna lyckades vi finna samband och mönster som 
vi sedan kunde skapa tre teman utifrån. Den hermeneutiska utgångspunkten där vår 
förförståelse och öppna tolkning av empirin kunde verka fritt, bistod oss väl det praktiska 
arbetet. Samtidigt förelåg en strävan efter att förhålla oss kritiskt mot oss själva och undvika 
att färga forskningsresultatet efter egna förutfattade meningar. I skapandet av temagrupperna 
förhöll vi oss medvetet att undvika att fokusera på huruvida eleverna var föreningsaktiva eller 
inte. I vår tolkning av elevernas motivation var inte föreningsidrotten en faktor för 
bedömningen utan istället fokuserade vi på att tolka elevernas upplevda motivation.   

5.5 Etiska överväganden     
En problematisk aspekt ur ett etiskt perspektiv med kvalitativ forskningsmetod är att 
deltagande individer kan uppleva det olämpligt och obehagligt att föra samtal, som sedan 
kommer att tolkas och analyseras. Särskilt problematiskt för den intervjuade individen kan det 
upplevas om samtalet spelas in. Ur ett forskningsetiskt perspektiv var vi därför noggranna 
med att de deltagande informerades om att intervjuerna var anonyma samt att det inspelade 
materialet på diktafonen skulle förstöras i efterhand, när materialet analyserats. Wibeck 
(2000) menar att moderatorn kan informera att det från forskarens sida inte kommer att 
offentliggöras några uppgifter om deltagarnas identitet. Kvale och Brinkmann (2009) menar 
att intervjupersonens anonymitet måste garanteras samtidigt som det är viktigt att inte 
framställa intervjupersonens uttalanden på ett felaktigt sätt. Vidare finns risk med att fråga om 
en individs inställning, då frågan riskerar att individen upplever sig tvingad att få fram ett svar 
som i sin tur inte representerar dennes sanna uppfattning (Svenning, 2003).  
 
Angående rapportering av studien har strävan genomgripande funnits efter anonymitet i 
citering av intervjupersoner, för att garantera konfidentialitet. Kvale och Brinkmann (2009) 
poängterar vikten av anonymitet i offentlig rapportering för att minimera konsekvenserna för 
deltagande intervjuade individer. Studien har för det forskningsetiska ansvaret strävat efter att 
framföra säkrad och verifierad kunskap där det är forskarens etiska ansvar att framföra styrkt 
och säkrad kunskap, i största möjliga grad (ibid.). 

5.6 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen för denna studie förhöll sig överlag på ett likvärdigt fördelat sätt. 
Christoffer Brännström ansvarade för arbetet med det historiska perspektivet på skol- och 
föreningsidrott. Vidare ansvarade Brännström för kapitlet rörande upplevelsen av skol- och 
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föreningsidrott samt begreppet motivation. Christofer Lind ansvarade för bearbetning av 
begreppet habitus samt studiens teoretiska ram.    
 
Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna delades upp genom att Christofer Lind 
ansvarade för ställandet av intervjufrågor. Christoffer Brännström ansvarade i sin tur för 
ljudinspelning och anteckningar under de kvalitativa intervjuerna. Resterande delar av studien 
har bearbetats gemensamt. 
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6. Resultat  
Resultatet har tematiserats genom tre olika huvudteman som framkommit genom tolkning och 
analys av de kvalitativa intervjuerna utifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Den första 
temagruppen berör elever som är starkt motiverade till ämnet idrott och hälsa. Temagrupp två 
handlar om de elever som upplever sig vara motiverade till ämnet idrott och hälsa, men 
däremot inte har lika starkt utpräglad motivation, som eleverna under den första rubriken. Den 
tredje temagruppen berör de elever som har bristande eller saknar motivation till ämnet idrott 
och hälsa. 

6.1 Temagrupp 1 - Starkt motiverade elever 
I denna temagrupp ingår fem elever som har en stark motivation till deltagande i ämnet idrott 
och hälsa och är dessutom aktiva inom någon form av idrottsförening. En individ i denna 
grupp var inte föreningsaktiv inom någon förening där bollsport utförs. Denna individ 
representerade också den enda elev som inte upplevde idrott och hälsa som sitt absoluta 
favoritämne, trots stark motivation till ämnet. De andra eleverna upplevde idrott och hälsa 
som sitt favoritämne där möjligheten fanns att få komma undan från de mer teoretiska ämnena 
i skolan. Några elever utryckte sig på följande sätt:  
 

Skönt att komma ifrån skrivämnena. 
Idrotten är rolig och bättre än de andra ämnet.  
Idrott är favoritämnet och man slipper tänka så mycket, det 
är som en extra rast. 

 
Eleverna indikerade genom deras kommentarer att idrott och hälsa representerar ett mer 
praktiskt ämne där praktiken kommer i första hand. En lättnad över att slippa de mer 
teoretiska ämnena poängteras av eleverna.   

   
Motivationen till att delta på lektionerna i idrott och hälsa angavs som hög. Samtliga elever 
upplevde att idrott och hälsa var ett roligt ämne vilket skapade deras motivation till 
deltagande. Anledningen till att ämnet upplevdes som roligt beskrevs av de två eleverna på 
följande sätt:  
 

Det man är bra på är roligt. 
Roligt ämne för att det ger träning också, är fritt man får 
göra sånt man gillar.  

 
Ämnet idrott och hälsa representerades således av positiva upplevelser där fysisk aktivitet 
angavs som en motivationsfaktor.     

6.1.1 Jämförelse mellan förenings- och skolidrott  
Den samlade upplevelsen av de starkt motiverade eleverna var att lektionerna i idrott och 
hälsa upplevdes vara slamsigare och mindre seriösa än träningarna i aktuell föreningsidrott. 
Två elever uttryckte sig på följande sätt om sina upplevelser av ämnet idrott och hälsa:  
 

På basketträningarna är det typ mer seriöst och mindre 
slams när tränaren pratar.  
Vi har liksom ändå en kunnig lärare som kan ganska 
mycket, så man får ändå göra övningar som vi gör på 
träningarna. 
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Eleverna jämförde således föreningsidrotten med idrott och hälsa för att beskriva sina 
upplevelser av ämnet. En annan parallell som en elev uttryckte var att skolidrotten är 
ineffektiv i sitt tidsutnyttjande i jämförelse med föreningsidrottande. Eleven formulerade sig 
på följande sätt: ”Det tar lång tid att komma igång på idrotten jämfört med 
fotbollsträningarna.” Effektiviteten och disciplinen beskrevs således som en skillnad mellan 
förenings- och skolidrott.   
 
Merparten av eleverna förklarade skillnaderna mellan idrott och hälsa och föreningsidrotten 
med att föreningsidrotten är självvald i jämförelse med skolidrotten. Detta resulterade i sin tur 
i att medlemmarna i aktuell förening automatiskt hade ett intresse av att vara med. Intresset 
och motivationen fanns redan hos de deltagande, vilket inte stämde överens med skolidrotten 
där det fanns individer som endast var där på grund av skolplikten. En elev uttryckte sig på 
följande sätt angående skillnaderna mellan skolidrott och föreningsidrott: ”På idrotten kan 
folk sitta på sidan för att de tycker att aktiviteten är tråkig.” Motivationen beskrevs således 
vara högre i föreningsidrotten jämfört med skolidrotten, eftersom den skedde på fritiden och 
var frivillig.  

6.1.2 God kunskap och stökiga men stämningsfulla lektioner  
Den samlade upplevelsen av de starkt motiverade eleverna var att de upplevde sig besitta 
goda kunskaper och färdigheter i ämnet idrott och hälsa. Några av eleverna uttryckte sig på 
följande sätt om sin kunskapsnivå:  
 

Idrott är det enda ämnet där jag känner mig duktig. 
Jag kan nog för att klara allt. 
När man får beröm och känner sig bra, får man mer 
självförtroende och det blir roligare. 

 
Genomgående för denna temagrupp var således att ämnet idrott och hälsa präglades av en 
känsla av självförtroende och trygghet till sina kunskaper och färdigheter. Att vara duktig och 
uppleva goda kunskaper representerade en viktig drivkraft för elevernas motivation gentemot 
ämnet idrott och hälsa.   
 
Samtliga elever upplevde att de under lektionerna i idrott och hälsa trivdes väl med den 
sociala stämningen i klassen. Dock påpekade eleverna att det förekom störande svammel som 
tog tid från lektionerna. En elev uttalade sig på följande sätt om den sociala stämningen i 
klassen: ”Det är bra stämning i klassen även om det är litet stökigt ibland.” Vidare 
poängterade eleverna att gemenskapen var god i klassen samt att tävlingsmomentet höjde 
stämningen vid lagtävlingar. Två elever uttryckte sig på följande sätt om gemenskapen och 
tävlingsmomentets roll i undervisningen:  
 

Gemenskapen växer under idrotten. 
Man peppar varandra bra när vi tävlar.  

 
Det var således endast i denna temagrupp som elever upplevde att tävlingsmomentet 
representerade en positiv faktor för motivation gentemot ämnet idrott och hälsa. 

6.1.3 Inflytande med en axelryckning  
Elevernas inflytande på utformningen av idrottsämnet upplevdes bra. Däremot påvisade 
eleverna med stark motivation till ämnet idrott och hälsa ett lågt behov av att vilja påverka 
lektionsinnehållet. Eleverna upplevdes vara nöjda med lektionsinnehållet och poängterade 
bland annat följande:  
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Om jag liksom vill påverka är det ju inte omöjligt eller så 
men jag känner inte att det är nödvändigt. 
Jag är nöjd med det vi gör på idrotten.  

 
Gemensamt för denna temagrupp var således att behovet av inflytande på undervisningen i 
idrott och hälsa ansågs vara begränsad.   

6.2 Temagrupp 2 – Motiverade elever 
I denna temagrupp ingick sju motiverade elever gentemot ämnet idrott och hälsa. Vad som 
avseddes med motiverade elever är de elever som uppskattade ämnet men samtidigt inte 
upplevde idrott och hälsa som sitt favoritämne. Sex av eleverna var inte föreningsaktiva 
medan en av eleverna var aktiv inom en icke bollutövande idrottsförening. Majoriteten av 
eleverna hade vid tidigare ålder varit aktiva inom olika idrottsföreningar. Det tidigare 
utövandet av föreningsidrott representerades av bollspel. Anledningen till att eleverna tidigare 
upphörde med aktivt deltagande i föreningsidrott angavs vara brist på motivation och intresse. 
Vidare angavs tidsaspekten samt en avsaknad av social gemenskap med lagkamrater. En elev 
menade att skolidrotten var roligare än föreningsidrott eftersom den inte upplevdes som lika 
seriös och prestationsinriktad. Generellt i denna temagrupp var det fysiska intresset på fritiden 
relativt lågt. Merparten av eleverna angav att den sociala vänskapskretsen hade ett begränsat 
intresse till fysisk aktivitet, förutom enstaka promenader på fritiden.   
 
Eleverna i denna temagrupp upplevde således ämnet idrott och hälsa positivt och motiverade. 
Några elever uttryckte sig på följande sätt om upplevelserna kring ämnet:  
 

Idrotten är rolig.  
Kul att lära sig nya sporter.  
Idrotten brukar vara roligt för att det är annorlunda mot 
andra ämnen.  

 
Val av aktivitet angavs som den viktigaste faktorn för motivation gentemot ämnet. Den 
generella uppfattningen bland eleverna var att typiska föreningsidrotter där bollspel idkades 
också upplevdes som de minst motiverande momenten, medan lekar och mindre traditionella 
idrottsaktiviteter upplevdes som mer motiverande. Två elever uttryckte sig på följande sätt om 
hur viktigt valet av aktivitet var för motivationen gentemot ämnet idrott och hälsa:  
 

Gillar inte bollspel så mycket, men lekar som typ inte stöta 
mark är kul. 
Det är roligt när man tränar styrka, springer och orienterar. 

 
Elevernas känsla av att lära sig nya kunskaper samt det skilda ämnesinnehållet, jämfört med 
andra ämnen i skolan, bidrog till den positiva uppfattningen av ämnet. 

6.2.1 Sätter idrott och hälsa i relation till andra ämnen 
Merparten av eleverna i denna temagrupp jämförde och såg ämnet idrott och hälsa i relation 
till skolans övriga ämnen. Eleverna poängterade bland annat att det var lättare att umgås med 
varandra i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med skolans andra ämnen. Vidare beskrev några 
av eleverna en glädje med att vara fysiskt aktiv i idrott och hälsa samt att få komma undan 
från de mer teoretiska inslagen i skolan. En elev uttryckte sig på följande sätt i ett försök att 
jämföra idrott och hälsa med skolans övriga ämnen: ”Det är roligare att springa omkring än att 
skriva.” Eleverna i denna temagrupp jämförde således ämnet idrott och hälsa i huvudsak i 
relation till andra ämnen, av mer teoretisk karaktär.   
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En aspekt som poängterades av merparten av eleverna i temagruppen var att vissa elever som 
normalt var stökiga under skolans andra ämnen skärpte till sig under lektionerna i idrott och 
hälsa. En elev uttryckte sig på följande sätt: ”Många som slamsar på andra lektioner skärper 
sig på idrotten.” Den större friheten som infann sig i idrott och hälsa i relation till skolans 
andra ämnen angavs av flertalet elever som en faktor för motivation. En elev menade att 
ämnet idrott och hälsa inte upplevdes lika statiskt när de fick röra på sig och ej behövde sitta 
still vid sin plats. Valmöjligheten till utförandet av olika aktiviteter angavs som större än vid 
andra ämnen i skolan.  

6.2.2 Att vara sig själv med hyfsade kunskaper 
Överlag upplevde samtliga elever i denna temagrupp att deras kunskaper räckte till för ämnet 
idrott och hälsa. Elevernas individuella uppfattning kring deras förmågor och kunskaper 
beskrevs vara relativt goda till goda förmågor i merparten av skolidrottens aktiviteter. Dock 
poängterade merparten av eleverna att de upplevde kunskapsmässiga brister inom vissa 
moment. Några av eleverna uttryckte sig på följande sätt kring deras upplevda förmåga och 
kunskaper:  

Jag känner mig inte bra på allt men inte dålig. 
Jag är väl hyfsat bra på det mesta men det beror på vad vi 
gör. 
Jag känner mig bra så länge vi inte spelar innebandy. 

 
De mer traditionella bollsporterna ansågs av eleverna överlag i denna temagrupp representera 
de aktiviteter där bristande förmåga var vanligast förekommande. Eleverna upplevde även att 
de traditionella bollsporterna representerade de mest amotiverande aktiviteterna i skolidrotten.  
 
Gemenskapen i klasserna upplevdes av samtliga elever att vara av god karaktär. Vidare 
upplevde eleverna att det sociala klimatet var viktigt för motivationen. Flera elever 
poängterade att det sociala klimatet påverkades positivt av att de vågade vara sig själva på 
skolidrotten. Några elever uttryckte sig på följande sätt om det sociala klimatet och 
möjligheten att få vara sig själv:  
 

Stämningen i klassen är härlig. 
Alla är sig själv och trygga med det på idrotten, det är 
härligt. 
Det är svårare att vara sig själv på andra lektioner än 
idrotten.  

 
Att vara sig själv och trygg i de olika aktiviteterna i idrott och hälsa, representerade en viktig 
faktor för motivation, för eleverna i denna temagrupp. Kombinationen av god upplevd 
kunskap och trygghet på lektionerna resulterade enligt eleverna i god motivation till ämnet 
idrott och hälsa.     

6.2.3 Spridda uppfattningar om påverkan på lektionsinnehållet 
Samtliga elever i denna temagrupp ansåg sig ha möjlighet att påverka lektionsinnehållet och 
således undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Några elever uttryckte sig på följande sätt 
kring möjligheten att påverka lektionsinnehållet:  
 

Alla har typ lika chans att påverka. 
Ja, om man liksom vill och alla går samman då går det ju.  
Jag har inte tänkt på det, men tror jag kan påverka om jag 
vill.  
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Dock upplevde två elever att det fanns vissa individer i klassen som hade större möjligheter 
att påverka lektionsinnehållet. Det eleverna syftade på var att de elever som ansågs vara mest 
framgångsrika hade störst möjlighet till inflytande på lektionsinnehållet. En elev poängterade 
att det inte fanns något större behov av att påverka lektionsinnehållet.   

6.3 Temagrupp 3 – Amotiverade elever 
Denna temagrupp bestod av två elever som båda saknade eller hade bristande motivation till 
ämnet idrott och hälsa. Idrottsämnet upplevdes som tråkigt, jobbigt och oviktigt samt 
kommenterades på följande sätt av eleverna:  
 

Jag tycker bara att det är jobbigt och förstår inte varför man 
måste ha det.  
Idrott är inte roligt. 

 
Motivation för deltagande i ämnet idrott och hälsa angavs enbart vara skolplikten samt betyg. 
En av eleverna upplevde dock inte att betyget var av någon större roll för sin motivation till 
deltagande.  
 
Den ena eleven hade en tidigare och kortvarig erfarenhet av föreningsidrott. Det tidigare 
utövandet av föreningsidrott representerades av en traditionell bollsport, vilket upplevdes som 
en negativ och amotiverande erfarenhet. Just denna aktivitet representerade även den aktivitet 
som eleven kände minst motivation till i idrottsämnet. Eleven uttryckte sig på följande sätt om 
sina tidigare negativa upplevelser av föreningsidrott: ”Jag höll på med det ett tag, men det var 
tråkigt och man skulle göra så mycket hela tiden.” Eleven hävdade vidare att ämnet idrott och 
hälsa var mer motiverande än föreningsidrott även om det ändå upplevdes som icke 
motiverande överlag.  
 
Den andra eleven i temagruppen hade inga tidigare erfarenheter av föreningsidrott. Eleven 
gav uttryck för att denne saknade intresse och behov till fysisk aktivitet på fritiden samt hade 
en avsaknad av påtryckningar hemifrån. Eleven uttryckte sig på följande sätt om avsaknaden 
av intresse till fysisk aktivitet på fritiden: ”Jag har aldrig haft sug eller intresse att prova 
någon idrott.” Att ha bristande påtryckningar hemifrån till fysisk aktivitet förhöll sig för 
denna elev således i samspel med bristande intresse för fysisk aktivitet på fritiden.         

6.3.1 De som inte räcker till 
Gemensamt för båda eleverna i temagruppen var att de upplevde bristande förmågor och 
kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Känslan av att inte besitta tillräckliga kunskaper beskrevs 
genomgripande som en upplevelse bland eleverna i denna temagrupp. Särskilt poängterade 
eleverna de traditionella bollsporterna som svåra och amotiverande. En av eleverna uttryckte 
sig på följande sätt angående en av de traditionella bollsporterna som emellanåt utövades 
under idrottstimmarna: ”Basket är svårt och tråkigt, jag är inge bra på det”. Upplevelsen av 
begränsade eller otillräckliga kunskaper och färdigheter var således genomgripande för denna 
temagrupp.   

6.3.2 Delvis bristande gemenskap och inflytande 
Avseende de sociala förhållandena och gemenskapen i klassen under lektionerna i idrott och 
hälsa skiljde sig de två elevernas åsikter relativt tydligt. Den ena eleven upplevde sig trivas i 
klassen och hade inte några specifika klagomål. Den andra eleven upplevde däremot en 
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avsaknad av vänner i klassen och hade istället vänner i andra klasser och skolor. Eleverna 
uttryckte sig på följande sätt om den sociala stämningen i klassen:  
 

Det är inga problem.  
Jag har inte direkt några vänner i den här klassen, utan de 
flesta går i andra klasser eller skolor. 

 
Avsaknaden av trygghet i ämnet idrott och hälsa beskrevs således av eleverna vara en faktor 
för amotivation.   
 
Angående elevernas möjlighet till inflytande framkom det blandade åsikter, då en av eleverna 
ansåg att det kanske fanns möjlighet att påverka lektionsinnehållet. Den andra eleven ansåg 
sig inte kunna påverka undervisningen och lektionsinnehållet. Gemensamt för båda var att de 
inte upplevde något behov att påverka undervisningen nämnvärt. Däremot påpekade en av 
eleverna att denne försökt genomdriva ett förslag på en alternativ fysisk aktivitet under 
idrottslektionen men inte fått gehör från läraren.  

6.4 Sammanfattande analys 
Temagrupp ett och två påvisade båda motivation till ämnet idrott och hälsa. Skillnaderna i 
motivationen mellan dessa grupper var att eleverna i den första temagruppen som var starkt 
motiverade upplevde idrott och hälsa som ett favoritämne. Dessa elever upplevde få eller inga 
negativa aktiviteter i undervisningen. Medan temagrupp två med motiverade elever också 
upplevde att ämnet vara roligt och motiverade men motivationen varierade i större grad, 
beroende på aktivitet jämfört med de starkt motiverade eleverna. Temagrupp tre delade inte 
samma positiva uppfattning som de två motiverade grupperna, eftersom de saknade 
motivation till ämnet idrott och hälsa. 
 
I temagrupp ett upplevdes skolidrotten vara mer slamsig och oseriös i jämförelse med 
föreningsidrotten. Parallellen mellan föreningsidrott och skolidrott var tydlig när eleverna 
försökte beskriva sina upplevelser av ämnet. De starkt motiverade eleverna upplevde att 
skolidrotten var mindre seriös och mer slamsig än föreningsidrotten. Däremot drogs inte 
samma paralleller mellan föreningsidrott och skolidrott bland de andra temagrupperna. Där 
var istället uppfattningen att mindre stök och slams förekom på skolidrotten än i andra ämnen. 
Den tredje temagruppens upplevelser av skolidrotten framkom som av negativ karaktär, där 
föreningsidrotten representerande en än mer negativ bild av fysisk aktivitet. Vidare påvisades 
ett allmänt bristande intresse för fysisk aktivitet både i skolan och på fritiden.         
 
Elevernas upplevda färdigheter och kunskaper gentemot ämnet idrott och hälsa varierade 
mellan de olika temagrupperna, där ett tydligt mönster framkom. I den första temagruppen 
ansågs kunskaperna överlag vara goda gentemot ämnet idrott och hälsa. Den andra 
temagruppen med motiverade elever ansåg sig inneha relativt goda till goda kunskaper och 
färdigheter inom ämnet. Den tredje och sista gruppen med elever som upplevde amotivation 
till ämnet idrott och hälsa, ansåg sig själva besitta bristfälliga färdigheter och kunskaper. 
 
De två första temagrupperna med starkt motiverade samt motiverade elever, ansåg båda att 
det rådde en god social stämning i klassen. Mer specifikt så menade gruppen med motiverade 
elever att stämningen i klassen upplevdes vara härlig och att det rådande klimatet under 
lektionerna resulterade i att de vågade vara sig själv. I den tredje temagruppen med 
amotiverade elever var det blandade känslor angående gemenskapen i klassen. Där ansåg sig 
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den ena eleven trivas i klassen medan den andra eleven upplevde en avsaknad av kamrater 
och kompisar i klassen. 
 
Gemensamt för de tre temagrupperna var att ett lågt behov av inflytande förekom. Däremot 
upplevde sig eleverna i den första och andra temagruppen ha goda möjligheter att påverka 
lektionsinnehållet, om de så önskade. I temagrupp två upplevde några elever att de som 
ansågs vara duktigast i ämnet idrott och hälsa också var de som hade störst möjlighet att 
påverka lektionsinnehållet. I temagruppen med amotiverade elever fanns en viss tveksamhet 
till möjligheten att påverka lektionsinnehållet.  
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7. Diskussion 
Inledningsvis handlar diskussionen om tillvägagångssättet för studien. Metoddiskussionen 
handlar således om huruvida den tilltänkta metoden fungerade och vad som hade kunnat göras 
annorlunda ur ett forskningsmässigt perspektiv. Detta i syfte för att ge studien ett mer pålitligt 
resultat. Under resultatdiskussionen berörs reflektioner kring studiens resultat i relation till 
syftet och forskningsfrågorna för studien. Studiens resultat bearbetas i diskussionen genom 
induktiv analys och tolkning. 

7.1 Metoddiskussion 
Eftersom denna studie syftade till att undersöka och jämföra upplevelser och motivation är det 
viktigt att ha i åtanke att många av de begrepp som använts kan ges differentierad innebörd av 
olika individer. Därför måste man som läsare av denna studie ta i beaktning att bruket av 
begrepp som intresse, känsla och värdering, verkar i samklang gentemot studiens 
huvudbegrepp i form av upplevelse och motivation. 
  
Denna studie grundade sig på en kvalitativ forskningsmetod där elever intervjuades enskilt. 
Valet att använda sig av kvalitativ metod för studien upplevdes både i förväg och i efterhand 
som den mest lämpliga forskningsmetoden. Studiens avsikt att belysa och studera elevers 
motivation var av komplex och mångfacetterad karaktär, vilket krävde ett kvalitativt 
forskningsperspektiv. Samtliga intervjuer kunde genomföras utan tekniska problem vilket gav 
upphov till en tillfredställande informationsmängd. I en studie av denna omfattning upplever 
vi att urvalet i form av 14 elever var tillräckligt för att få en god empirisk grund, för att svara 
mot studiens syfte och forskningsfrågor.    
 
Under samtliga kvalitativa intervjuer användes ljudinspelning efter tillåtelse av de intervjuade 
individerna. Detta utfördes i sin tur för att skapa trygghet och hålla en hög forskningsetisk 
nivå på studien (Wibeck, 2000; Kvale & Brinkmann, 2009). Ljudinspelningarna gav trygghet 
och ett effektivt tillvägagångssätt under intervjuerna eftersom allt som framkom under 
intervjuerna dokumenterades automatiskt. Detta innebar i sin tur att vi som moderatorer ej 
behövde lägga alltför stort fokus på själva antecknandet och istället kunde fokusera på att 
uppnå ett bra samtalsflöde i intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att anteckningar 
kan distrahera och begränsa ett fritt samtalsflöde under en kvalitativ intervju. Genom 
nyttjandet av enbart manuell anteckning av de kvalitativa intervjuerna hade inte möjligheten 
funnits att hinna anteckna alla uttryck och formuleringar som framkom under intervjuerna.     
 
Angående utformandet och användandet av intervjuguiden samt de forskningsetiska 
aspekterna för denna studie framkom inga direkta problem. Istället visade det sig att som 
moderatorer strukturera de kvalitativa intervjuerna, utgöra det mest problematiska 
problemområdet för denna studie. Tanken med de kvalitativa intervjuerna var att ha en låg 
grad av strukturering för att undvika att influera de intervjuade individerna så att inte ens 
personliga föreställningar skulle fortplantas (Patel & Davidson, 2003). Vidare var tanken att 
ha en låg grad av strukturering för att undvika att medbestämmandet och samtalet skulle 
förskjutas från ansvar till lydnad. Eleverna skulle känna sig trygga med att framföra sina egna 
tankar utan att känna att det fanns färdiga svarsalternativ. Trots detta upplevdes svårigheter att 
få eleverna att känna sig trygga, kunna uttrycka sig och få fram sina åsikter, utan av vi som 
moderatorer strukturerade upp intervjun mer än vad som var tänkt. Vi upplevde att det 
stundtals under intervjuerna fanns svårigheter med att vänta på ett svar från de elever som 
funderade länge. Istället kunde de tysta stunderna av oss uppfattas som pinsamma för den 
intervjuade individen vilket ledde till att vi fortsatte vidare eller kom med följdfrågor för att 
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bryta tystnaden och den pinsamhet som vi antog att intervjupersonen upplevde. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att tystnaden är någonting positivt som kan driva intervjun framåt.  
Patel och Davidson (2003) anser att begreppen validitet och reliabilitet likväl används i 
kvalitativa som i kvantitativa studier. Reliabilitet kan beskrivas som ett instrument för att 
avgöra huruvida en mätning är pålitlig och inte utsatt för exempelvis slumpmässigt inflytande.  
Eftersom de intervjuade individerna ej fick möjligheten att ta del av intervjufrågorna i förväg 
saknades möjlighen för dem att i förväg tänka ut möjliga svar. Trost (2005) menar att en 
sådan situation medför en potentiellt låg reliabilitet. Vi anser dock att intervjusituationens 
komplexitet och kvalitativ forskningsmetod i sig medför att en hög grad av reliabilitet är 
svåruppnådd utan att begränsningar i samtalets flöde riskeras. Begreppen reliabilitet och 
validitet är dessutom i kvalitativ forskning nära sammanflätade vilket gör det mindre relevant 
att använda båda begreppen. I denna studie har därför validitet används i relation till kvalitativ 
forskningsmetod, där fokus varit att sträva efter en god forskningsmässig validitetsnivå. Trost 
(2005) påpekar att validitet är ett mått på om forskningsmetoden mäter det den är tänkt att 
mäta. I en kvalitativ studie är validiteten inte fristående utan sammanflätad med reliabiliteten 
för att gälla såväl datainsamling som forskningsprocessens alla delar.  

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Förhållningssätt i resultatdiskussionen  
I bearbetningen av resultatets temagrupper framkom det att temagrupp ett med högt 
motiverade elever enbart bestod av föreningsaktiva elever. I resterande två temagrupper var 
samtliga utom en av eleverna icke aktiva inom någon föreningsidrott. Syftet med denna studie 
var att belysa föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva elevers motivation till ämnet 
idrott och hälsa. Således har resultatdiskussionen i huvudsak bearbetat det framkomna 
resultatet utifrån ett föreningsaktivt respektive icke föreningsaktivt perspektiv. Inledningsvis i 
resultatdiskussionen har dock en grundläggande reflektiv analys utifrån motivationsteori 
genomförts med de tre temagrupperna i fokus. Fortsättningsvis har temagrupperna inte 
åtskilda roller utan fungerar utifrån perspektivet att belysa studiens syfte och 
forskningsfrågor.     

7.2.2 Grundläggande diskussion kring framkomna temagrupper 
I resultatet för denna studie framkom tre temagrupper som fördelades utifrån graden av 
upplevd motivation till ämnet idrott och hälsa. Den första gruppen representerade högt 
motiverade elever gentemot ämnet idrott och hälsa samt att alla var föreningsaktiva gentemot 
ämnet idrott och hälsa. Individerna i denna temagrupp uppfyllde de tre sociala motiven för 
motivation enligt denna studies teoretiska ram, i form av McClellands motivationsteori. 
McClelland (1987) menar att prestation, tillhörighet och makt representerar tre sociala motiv 
för motivation. 
 
Gällande temagrupp två som representerades av motiverade elever gentemot ämnet idrott och 
hälsa, bestod största delen av icke föreningsaktiva elever. Denna temagrupp uppfyllde 
McClellands tre sociala motiv för motivation i form av prestation, makt och tillhörighet. 
Skillnaden av motivationsteorins uppfyllande jämfört med den högt motiverade temagruppen 
låg framförallt i graden av upplevd prestation. De något lägre upplevda kunskaperna skulle 
kunna förklaras av att de inte är föreningsaktiva, vilket behandlas längre fram i 
resultatdiskussionen. 
 
Temagrupp tre som representeras av amotiverade elever gentemot ämnet idrott och hälsa var 
inte aktiva inom någon föreningsidrott. McClellands motivationsteori uppnåddes inte i denna 
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temagrupp på grund av elevernas brister och tveksamheter i egen upplevelse av de tre sociala 
kriterierna för motivation, i form av prestation, tillhörighet och makt (ibid.). Vi ser att en 
möjlig förklaring till denna amotivation gentemot ämnet idrott och hälsa kan gå att finna i 
elevernas avsaknad av intresse för fysiks aktivitet samt deras tidigare erfarenheter.  

7.2.3 Att prestera - en nyckel till motivation 
I resultatet framkom det att samtliga elever som upplevde sig vara duktiga och klarade av 
aktiviteterna på skolidrotten också upplevde god eller hög motivation till ämnet idrott och 
hälsa. Detta anser vi antyda att prestation är den viktigaste motivationsfaktorn för elever i 
ämnet idrott och hälsa. McClelland (1987) menar att prestation är en av tre sociala 
motivationsfaktorer. Gällande fördelningen av motivation utifrån elevernas idrottsmässiga 
engagemang i föreningsidrott gav resultatet en tydlig indikation på ett övergripande 
sammanband. Eleverna som var föreningsaktiva upplevde också att de hade större kunskaper 
och därigenom också en större motivation till ämnet. Raustorp (2004) menar att elever som 
lyckas med sina prestationer i ämnet idrott och hälsa också påvisar större sannolikhet att 
fortsätta deltagandet i undervisningen.  
 
Gällande de icke föreningsaktiva upplevde majoriteten att de hade motivation till deltagande i 
idrott och hälsa. Däremot upplevde eleverna inte samma hög motivation som de 
föreningsaktiva eleverna. De icke föreningsaktiva eleverna upplevde även en lägre 
kunskapsnivå. Kunskapsnivån upplevdes vara tillräcklig för att klara av ämnet men samtidigt 
gav de uttryck för en känsla av begränsningar i sin upplevda kompetens i vissa aktiviteter. 
Denna begränsning av prestation skulle vi kunna förklara genom att de föreningsaktiva 
eleverna gynnas av föreningsaktiviteten i ämnet idrott och hälsa. Skolverket (2010) menar att 
de elever som är aktiva inom olika idrotter på fritiden gynnas av detta i ämnet idrott och hälsa.     

7.2.4 Makt – inte en självklar motivationsfaktor för alla  
Gällande föreningsaktivas respektive icke föreningsaktivas upplevda möjlighet och behov till 
påverkan eller makt över lektionsinnehållet, framkom relativt tydliga skillnader. De 
föreningsaktiva eleverna som överlag också var de mest motiverade eleverna gentemot 
idrottsämnet upplevde ett lågt behov av att vilja påverka. Dock upplevde de föreningsaktiva 
eleverna att det samtidigt var möjligt att påverka om de ville men att eleverna överlag var 
nöjda med lektionsinnehållet och således hade ett lågt behov av att påverka. Paralleller drogs 
för dessa elever till hur det gick till på föreningsidrotten, att läraren emellertid ledde liknande 
övningar som i föreningsidrotten. Inom föreningsidrotten upplevde eleverna att det rådde mer 
ordning och reda. De föreningsaktiva eleverna angav att deltagarna i föreningsidrott lyssnade 
bättre på tränaren än vad eleverna gjorde på idrottsläraren i skolidrotten. De föreningsaktiva 
eleverna förklarade detta genom att poängtera att föreningsaktivitet är frivilligt, vilket medför 
att deltagarna skulle vara mer motiverade än i idrott och hälsa. Denna studie skulle således 
kunna indikera att föreningsaktiva elever som är särskilt aktiva inom traditionella bollsporter 
upplever ett lägre behov av att påverka. Detta menar vi möjligen kan förklaras av att de redan 
är nöjda med lektionsinnehållet som vanligen avspeglar föreningsidrottandet på fritiden. I 
skolverket (2003) framkom det att den vanligaste aktiviteten under skolidrotten representeras 
av olika bollspel.    
 
Gällande de icke föreningsaktiva eleverna framkom det i resultatet för denna studie en bild av 
att påverkan eller makt till inflytande på lektionsinnehållet, överlag ansågs vara möjligt. Även 
om de högst presterande eleverna tenderade att ha större inflytande på undervisningen i idrott 
och hälsa. Dock framkom begränsade önskemål om förändring av undervisningen i idrott och 
hälsa. Flertalet icke föreningsaktiva elever poängterade visserligen att de mer traditionella 
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sporterna, speciellt bollsport gjorde dem amotiverade, men övervägande rådde ändå en positiv 
inställning till ämnesinnehållet i idrott och hälsa. Varför det framkom varierat behov av att 
påverka undervisningen skulle vi kunna förklara genom graden av det individuella 
maktbehovet. McClelland (1987) menar att alla individer har ett behov av makt, men att 
behovet stimulerar individer i olika hög grad. Graden av maktbehov utgör en av tre motiv för 
motivation och ger en individ dess personlighet. 

7.2.5 Socialt samspel viktigt för motivationen 
Genomgående för både föreningsaktiva samt icke föreningsaktiva elever var att de överlag 
upplevde en god social stämning i klassen. Två elever som var icke föreningsaktiva hade mer 
att önska av den sociala situationen i klassen, varav det grundläggande problemet låg i brist på 
kompisar i klassen. Detta anser vi skulle kunna indikera vikten av sociala och nära relationer, 
för att uppnå motivation till ämnet idrott och hälsa. McClelland (1987) anser att nära och kära 
relationer är en av tre sociala motiv för motivation.  
 
De icke föreningsaktiva men motiverade eleverna belyste att de under lektionerna i idrott och 
hälsa upplevde att de vågade och kunde vara sig själva. Eftersom de föreningsaktiva eleverna 
inte nämnde någonting kring upplevelsen att vara sig själva, kan en slutsatts enligt oss vara att 
de upplevde sig trygga i sin ämnesförmåga. Skolverket (2010) poängterar att de elever som är 
aktiva inom idrotter på fritiden gynnas av detta i skolidrotten. Medan de elever som saknar 
föreningsaktivt deltagande inte upplever samma trygghet över sin egen förmåga i ämnet, 
således blir mer beroende av ett klimat där man kan våga vara sig själv för att prestera. 

7.2.6 Inre och yttre faktorer för motivation   
Resultatet påvisade enligt oss att elever som är motiverade samt högt motiverade till ämnet 
idrott och hälsa motiveras av att ämnet upplevs som roligt och drivkraften representeras av 
dem själva. Den egna drivkraftens betydelse för individen kan vi tolka som att motiverade 
samt högt motiverade elever drivs av inre motivation. Vanden Auweele (1999) menar att 
elever med inre motivation deltar i ämnet idrott och hälsa av glädje och inte press från annat 
håll. Ntoumanis (2001) poängterar att det är avgörande för elevens motivation att ha inre 
motivation samt hög upplevd kompetens gentemot ämnet idrott och hälsa. 
 
Resultatet i denna studie påvisade att amotiverade elever gentemot ämnet idrott och hälsa 
endast deltog på grund av skolplikt och betyg. Resultatet skulle enligt oss således kunna 
påvisa att amotiverade elever gentemot ämnet idrott och hälsa drivs av yttre motivation till 
deltagande. Vanden Auweele (1999) anser att elever som drivs av yttre motivation kan delta 
på grund av press från annat håll än sig själv. Drivkraften för deltagande i ämnet idrott och 
hälsa blir för de amotiverade inte deras inre glädje till deltagande utan ett obligatoriskt tvång 
utifrån andra individer.   

7.2.7 Tidigare erfarenheter – ett komplext område 
Eleverna som var aktiva inom olika idrottsföreningar påvisade positiva erfarenheter av 
föreningslivet samt en glädje av att vara fysiskt aktiv på olika sätt. Engström (2010) menar att 
en individs tidigare erfarenheter är styrande för dennes föreställningar, förmågor och 
handlingar. Denna studie skulle enligt oss således kunna påvisa att elever som har positiva 
upplevelser och erfarenheter av föreningsidrott också tenderar att förvärva hög motivation till 
ämnet idrott och hälsa. Vi upplever dock att elever som har bristande eller negativa 
upplevelser av föreningsidrott däremot inte behöver vara omotiverade gentemot idrott och 
hälsa. Dock påvisar resultatet att möjligheten för icke föreningsaktiva elever att vara högt 
motiverade till ämnets innehåll är begränsade. En möjlig förklaring till denna konklusion kan 
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vara att föreningsidrottandet i allmänhet medför fysiska erfarenheter och kunskaper om hur 
kroppen används koordinativt, styrke- och konditionsmässigt. Vilket vi anser kan leda till att 
eleverna upplevde en högre grad av kunskap och förmåga. Den högre grad av kunskap och 
förmåga som föreningsaktiva elever erövrar på fritiden, indikerar i denna studie att medföra 
högre upplevd kompetens och därigenom en större motivation till ämnet idrott och hälsa.  
 
Vi upplever att en annan aspekt av resultatet kring icke föreningsaktiva elever och deras 
potentiellt sett lägre möjlighet till att uppnå hög motivation, till ämnet idrott och hälsa, kan gå 
att finna i individens tidigaste levnadsår. Backman (2007) menar att den smak en individ har 
för olika aktiviteter främst skapas i barndomen. Således anser vi att det är möjligt att denna 
studie inte med säkerhet kan påvisa att habitus präglats i negativ inriktning för motivationen 
till ämnet idrott och hälsa, specifikt av föreningsidrott. Det kan finnas tidigare erfarenheter 
som inte har med föreningsidrott att göra, som istället spelar större roll för individens habitus.  

7.2.8 Bollsport en dröm och mardröm i skolidrotten 
En tydlig skillnad mellan föreningsaktiva och de icke föreningsaktiva var synen och 
upplevelsen av bollsport. De föreningsaktiva hade i huvudsak positiva upplevelser och en 
motiverad inställning till bollsportsaktiviteter både inom och utanför skolidrotten. De 
föreningsaktiva eleverna som var högt motiverade poängterade dessutom närmast unisont, att 
idrott och hälsa var deras favoritämne. Eleverna med denna utgångspunkt var samtliga aktiva 
inom föreningsidrott där bollsport i lag idkades. Londos (2010) poängterar att bollspel 
representerar den populäraste typen av aktivitet i ämnet idrott och hälsa. Detta förklaras bland 
annat av att majoriteten av eleverna i högstadieålder är föreningsaktiva (RF, 2010). 
Majoriteten av de icke föreningsaktiva eleverna upplevde bollspel som ett mindre positivt 
moment i skolidrotten. Bland de icke föreningsaktiva eleverna framkom det även att idrott 
och hälsa inte upplevdes som ett favoritämne samt en övergripande amotivation till bollsport 
både i och utanför skolidrotten. Särskilt tydligt upplevde eleverna som icke var motiverade till 
ämnet idrott och hälsa amotivation till bollspel. Lake (2001) menar att elever som inte har ett 
intresse för lagsporter även tenderar att vara negativt inställda till ämnet idrott och hälsa.  

7.2.9 Skolidrotten en del av skolan eller föreningsidrotten 
De föreningsaktiva eleverna indikerade i denna studie en syn på skolidrotten som utgick och 
jämfördes med föreningsidrotten. Vi upplever att paralleller mellan förenings- och skolidrott 
emellertid var så tydliga att vissa elever likställde ämnets innehåll med föreningsidrottens 
innehåll. Londos (2010) menar att ämnet idrott och hälsa ej bör influeras alltför mycket av 
föreningsidrotten då detta riskerar att förändra ämnets logik. Ett tecken som vi anser indikera 
att eleverna upplevde samma logik inom skolidrotten som föreningsidrotten var att eleverna 
poängterade att det var stökigt på skolidrotten i jämförelse med föreningsidrotten. Genom 
denna poängtering av eleverna indikeras att de logiker som finns inom föreningsidrotten 
också implementeras i skolidrotten av eleverna. De icke föreningsaktiva eleverna visade på en 
annan syn på skolidrotten där jämförelse med föreningsidrott uteblev. Istället drogs paralleller 
mellan ämnet idrott och hälsa och skolans övriga ämnen. Särskilt tydligt upplevde vi att 
bilden av att det rådde en bättre och lugnare stämning på skolidrotten jämfört med skolans 
övriga ämnen framkom. Vid en första anblick kan denna uteblivna jämförelse med 
föreningsidrott verka helt naturlig, då eleverna ej är föreningsaktiva. Samtidigt är det 
noterbart att merparten av de icke föreningsaktiva eleverna trots allt tidigare varit aktiva inom 
olika idrottsföreningar och på grund av detta ändå har erfarenheter från föreningsidrotten. 
Vilket vi anser egentligen borde leda till en liknande jämförelse som de föreningsaktiva 
eleverna. 
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Istället för att jämföra skolidrotten med föreningsidrotten drogs paralleller till skolans övriga 
ämnen. En möjlig förklaring till detta skeende anser vi kan förklaras av att föreningsaktiva 
elever fostras in i en speciell kultur med särskilda sociala värden, roller samt mönster för 
handling. Idrottsstödsutredningen (2008:59) framhåller att föreningsidrotten fostrar elever in i 
en föreningskultur där speciella sociala roller, värden och handlingsmönster frambringas. En 
annan förklaring upplever vi skulle kunna ligga i att de föreningsaktiva eleverna har 
erfarenheter av sociala kontexter och spelregler inom idrotten som de fått i olika 
idrottsföreningar. Detta skulle kunna indikera att föreningsaktiva elever genom sitt idrottande 
har skapat sociala förhållningssätt som de gärna, kanske omedvetet, vill tillämpa även i ämnet 
idrott och hälsa.  
 
Vi anser att på grund av denna tillämpning av sociala spelregler upplever också de 
föreningsaktiva eleverna att idrottslektionerna präglas av oreda och stök i jämförelse med 
föreningsidrotten. Thedin Jakobsson och Engström (2008) menar att deltagande underlättas av 
förståelse av den sociala kontexten i ett sammanhang, vilket också underlättar förmågan till 
prestation. Studien skulle således kunna indikera att föreningsidrotten för de föreningsaktiva 
eleverna representerar en optimal bild för hur ämnet idrott och hälsa bör vara. För de icke 
föreningsaktiva eleverna jämförs istället idrott och hälsa med skolans övriga ämnen. Vi menar 
att det är möjligt att ämnet idrott och hälsa för dessa elever representerar den enskilt största 
fysiska aktiviteten i deras liv, vilket gör att skolidrotten i sin tur förknippas med skolan.  
 
En annan möjlig förklaring till de föreningsaktiva elevernas tendenser att se skol- och 
föreningsidrott som nära besläktade går enligt oss att finna i reproduktionen av erfarenheter. 
Londos (2010) menar att elever som bär med sig erfarenheter från föreningsidrott 
reproducerar dessa erfarenheter i ämnet idrott och hälsa. Särskilt tydlig blir reproduktionen av 
föreningsidrott i ämnet idrott och hälsa när lärandet kommer i skymundan. En möjlig slutsatts 
av detta skulle således kunna vara att lärandet i undervisningen har hamnat i skuggan av 
föreningsidrotten. Enligt Londos (2010) bär många lärare med sig erfarenheter från sin egen 
föreningsidrott vilket även det kan reproduceras i undervisningen. 

7.2.10 Sammanfattande analys 
En central avslutande analys för denna studie är vikten av prestation för att uppnå motivation i 
ämnet idrott och hälsa. Upplever elever att deras kunskaper och färdigheter är goda i 
skolidrotten upplever de också motivation till ämnet. Föreningsaktiva elever upplevde den 
högsta motivationen till ämnet idrott och hälsa vilket i denna studie skulle kunna påvisas av 
att de själva upplever sig nöjda med sina prestationer. Dock bör man ta hänsyn till studiens 
begränsade urval innan man drar några slutsatser kring ämnet i ett nationellt perspektiv. 
Denna studie kan således indikera olika påståenden, men ämnet är i behov av vidare forskning 
för att kunna fastställa något med säkerhet. Vi kan se att vid bristande upplevd 
prestationsförmåga, tenderar det sociala klimatet i klassen vara av särskild vikt för 
möjligheterna till motivation i ämnet idrott och hälsa. För de icke föreningsaktiva eleverna 
som upplevde bristande förmåga framkom vikten av att kunna vara sig själv som en central 
faktor för motivation.  
 
Denna studie påvisar att föreningsaktiva elever förvärvar kunskaper och färdigheter som 
underlättar deras förmåga till prestation i ämnet idrott och hälsa. De tidigare erfarenheter som 
individen samlat på sig under föreningsidrottsliga aktiviteter tenderar således att vara av stor 
vikt för motivationen till ämnet idrott och hälsa. Vi upplever att avsaknad av tidigare 
erfarenheter från föreningsidrott visar sig genom bristande upplevd förmåga hos individen 
vilket i sin tur hämmar motivationen till ämnet idrott och hälsa. En möjlig förklaring till att 
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föreningsaktiva elever besitter kunskaper som ger dem fördelar även i skolidrotten går att 
härleda till ämnets innehåll. Olika former av bollsporter representerar populära 
föreningsidrotter i dagens samhälle, vilket även präglar skolidrottens innehåll. Detta medför 
att förenings- och skolidrotten får liknande innehåll. Vilket i sin tur gör att föreningsaktiva 
elever reproducerar sina kunskaper och erfarenheter från föreningsidrotten in i ämnet idrott 
och hälsa. En anledning till den stora genomslagskraften för föreningsidrotten i skolan kan 
representeras av den höga andelen av föreningsaktivt deltagande elever som uppgår till 70 
procent (RF, 2010).    
 
I denna studie framkom behovet av makt att inte tillhöra en avgörande faktor för motivation. 
Däremot tenderade behovet av makt att öka något desto lägre motivationen var gentemot 
ämnet idrott och hälsa. De högst motiverade eleverna som också var föreningsaktiva upplevde 
nästan uteslutande inget behov av att påverka ämnesinnehållet. Genom denna studie kan vi se 
en möjlig förklaring till bristande behov av påverkan, genom att de sociala spelreglerna och 
värderingar kring vad som är lämpliga mönster för handling, påverkas av föreningsidrotten. 
Idrottsstödsutredningen (2008:59) framhåller att föreningsidrotten fostrar och socialiserar 
individer i en kultur med särskilda kulturella, sociala, värden och roller.   
 
En tydlig skillnad mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva elever gick att finna i 
förväntningarna och synen på ämnet idrott och hälsa. De föreningsaktiva eleverna tenderade 
att jämföra och dra paralleller mellan deras föreningsidrott och idrottsämnet. Vilket påverkar 
deras förväntningar på undervisningen och ämnesinnehållet. Vi upplever att en möjlig 
anledning till denna jämförelse mellan förenings- och skolidrott förklaras av att eleverna i sitt 
idrottande har skapat sociala förhållningssätt som de gärna, kanske omedvetet, vill tillämpa 
även i ämnet idrott och hälsa. Däremot utgick de icke föreningsaktiva eleverna från skolans 
andra ämnen när de beskrev sina förväntningar på undervisningen och ämnesinnehållet. 
Jämförelsen mellan skolans övriga ämnen och skolidrotten skulle således kunna indikera och 
härledas till att den största fysiska aktiviteten i elevernas liv utförs inom skolans ramar. 
Således förbinds elevernas fysiska aktivitet till skolan och jämförelsen sker likväl inom detta 
fält. Samtidigt kan en större komplexitet förekomma än den beskrivna, om hänsynstagande tas 
gentemot denna studies framkomna temagrupper, som inledningsvis berördes i 
resultatdiskussionen. De framkomna temagrupperna skulle nämligen kunna indikera att direkt 
jämförelse mellan föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva elever ger en för oprecis 
bild av verkligheten. De icke föreningsaktiva eleverna kunde nämligen delas in i två 
temagrupper där tydliga skillnader framkom, avsett tidigare erfarenheter av föreningsidrott 
samt upplevd prestation och motivation, av och gentemot skolidrotten. Mer ingående analys 
och reflektion kring denna möjliga utvidgning av studiens komplexitet, kommer dock ej att 
beröras vidare, då det riskerar att föra studien utanför dess tänkta ramar för syftet och 
forskningsfrågorna.    

7.2.11 Studiens konsekvenser för ämnet idrott och hälsa 
Denna studie påvisar att prestation är en avgörande faktor för att individen skall uppleva en 
hög grad av motivation gentemot ämnet idrott och hälsa. Således bör det vara av stor vikt att i 
skolidrotten sträva efter att alla elever får känna och uppleva att de lyckas med de 
aktiviteterna som skall prägla ämnesinnehållet. En stor roll får då naturligtvis lärarna i idrott 
och hälsa, att skapa undervisningssituationer som ger alla individer möjligheten att lyckas 
med lektionsaktiviteterna, oavsett tidigare fysiska och idrottsliga bakgrund. Här kan man med 
andra ord ifrågasätta huruvida lärarna i idrott och hälsa skall förhålla sig positivt eller negativt 
till den tydliga idrottsföreningsanknytning ämnesinnehållet speglar. Samtidigt upplever vi det 
tveksamt att lärarna i idrott och hälsa skulle kunna förhålla sig kritiska till den tydliga 
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idrottsföreningsanknytning ämnesinnehållet har. Detta eftersom lektionsinnehållet i idrott och 
hälsa präglas av lärarnas tidigare idrottsliga erfarenheter (Annerstedt, 1991). Särskilt svårt kan 
det vara för läraren i idrott och hälsa att förändra sitt synsätt på undervisningen då denne 
brottas med ämnets komplexitet i form av tre olika kunskapsområden (Armour & Jones, 
1998) 
 
Denna studie påvisar att föreningsaktiva individer gynnas av idrottsämnets nuvarande prägel, 
samtidigt som icke föreningsaktiva elever tenderar att uppleva de traditionella bollspelen med 
föreningsanknytning som amotiverande. Samtidigt är det möjligt att en icke 
föreningsanknuten skolidrott skulle riskera att minska de föreningsaktiva elevernas höga 
motivation till ämnet idrott och hälsa. Så frågan är hur lärarna i idrott och hälsa bör förhålla 
sig till denna tänkbara och komplexa situation? Viktigt är samtidigt att idrottsämnets syfte, 
innehåll och lärande inte kommer i skymundan för ett perspektiv som i slutändan ger ämnet 
statusen av att vara ett rent tillskott, till idrottsligt föreningsliv.             

7.3 Fortsatt forskning 
Det finns en del forskning om elevers upplevelse och syn på ämnet idrott och hälsa samt 
föreningsidrottens inverkan på skolidrotten. Dock behövs det forskas mer om vilka 
konsekvenser föreningsidrottandet egentligen får för förväntningarna på ämnet idrott och 
hälsa. Vidare behöver det forskas mer om hur negativa upplevelser av föreningsidrottande 
påverkar motivationen till ämnet idrott och hälsa.  
 
Vidare behöver det forskas mer om betydelsen av tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet för 
elevers förmåga till prestation i ämnet idrott och hälsa. En frågeställning som pedagogisk 
forskning behöver svara på är hur habitus kan förändras för elever som har negativa 
erfarenheter av fysiska aktiviteter. Detta för att ge amotiverade elever gentemot skolidrotten 
möjligheten att bli lika högt motiverade som föreningsaktiva elever.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Introduktionsfråga/information: Berätta lite om dig själv, vilken årskurs går du och om du 
är föreningsaktiv inom någon idrott eller inte? 
 
 
Föreningsaktiv elev 

• Vilken idrottsgren är du aktiv inom och varför? 
 
 

• Hur ser du på idrottande i föreningen jämfört med ämnet idrott och hälsa?  
 
 
Icke föreningsaktiv elev 

• Hur ser din fysiska aktivitet ut på fritiden?  
 

 
• Finns det någon anledning till att du inte sysslar med idrottsutövande på fritiden?  

 
 

• Hur ser du på idrottande i föreningen jämfört med ämnet idrott och hälsa?  
 
 
Icke bundna frågor 

• Hur upplever du ämnet idrott och hälsa? 
 
 

• Upplever du idrott och hälsa som ett viktigt ämne för dig, varför/ varför inte? 
 
 

• Vad motiverar/ motiverar dig inte till att delta på lektionerna i idrott och hälsa? 
 
 

• Hur upplever du föreningsidrotten? 
 
 

• Vad motiverar dig att delta i föreningsidrotten? 
 
 

• Hur ser du på dina kunskaper och färdigheter i ämnet idrott och hälsa? 
 
 

• Känner att du dina färdigheter/ förmågor är tillräckliga för att klara av uppgifterna på 
lektionerna i idrott och hälsa? 

 
• Är du nöjd med dina prestationer under lektionerna i idrott och hälsa, varför/ varför 

inte? 
 



 

• Känner du att du trivs med dina klasskamrater under lektionerna i idrott och hälsa? 
 
 

• Råder samma förhållande till dina klasskamrater i de andra ämnena?  
 
 

• Hur upplever du stämningen i klassen generellt? 
 
 

• Känner du att du har någon möjlighet att påverka undervisningen som du vill ha det?  
 
 

• Upplever du att du hade velat påverka undervisningen att se annorlunda ut, vad skulle 
du vilja ändra eller påverka? 

 
 

• Vilka elever i klassen upplever du ha störst inflytande i lektionerna på idrott och 
hälsa? 

 

 


