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Sammanfattning 

I dagens samhälle finns det indikationer som tyder på att fysisk inaktivitet bland barn och unga är 

ett stort problem. Med en inaktiv livsstil medföljer en större risk att drabbas av sjukdomar såsom 

fetma, typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Därmed är det viktigt 

att den fysiska aktivitetens betydelse implementeras redan i tidig ålder, något som gör skolan till 

en väsentlig arena att ta i beaktning. Forskning visar dessutom att motivation utgör en betydande 

roll för utövandet av fysisk aktivitet. Syftet med denna studie är således att öka förståelsen för 

hur man kan arbeta med motivation för att öka mellanstadieelevers deltagande i fysisk aktivitet. 

Detta genom att ta utgångspunkt i Self-determination theory (SDT), och undersöka vad som 

främjar, respektive hämmar motivation till fysisk aktivitet bland elever i årskurs 4-6 i tre skolor i 

Angered, som omfattas av ett folkhälsoprojekt. Studiens empiriska material bygger på tre 

intervjuer med projektledare och projektassistenter, samt en enkät som besvarats av elever. 

Resultatet från intervjuerna ger en inblick i folkhälsoprojektets arbetssätt och enkäterna 

reflekterar elevernas orsaker till deltagande i folkhälsoprojektet. Studiens resultat indikerar att 

genom att arbeta för att tillgodose de tre psykologiska behoven inom SDT, kan detta eventuellt 

öka mellanstadieelevers motivation att delta i fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Efter många timmars bollande av tankar och idéer, intensivt skrivande och bästa tänkbara 

teamwork, kan vi nu äntligen yttra orden som vi så länge har väntat på: att vi är färdiga med vår 

kandidatuppsats! Vi vill rikta ett särskilt stort tack till RUN-projektet som bistått oss med 

material för att kunna möjliggöra genomförandet av denna uppsats. Stort tack även till alla 

vänner och anhöriga som stöttat och peppat oss under uppsatsskrivandets gång. Sist men inte 

minst vill vi även tacka vår handledare Peter Korp för användbara input och reflektioner, som 

hjälpt oss att ta oss vidare i arbetet.  

Tabell 1. Författarnas bidrag  

Arbetsuppgift Procent utfört av Jacqueline/Julia 

Planering av studien 40/60 

Litteratursökning 50/50 

Datainsamling  70/30 

Analys 40/60 

Skrivande 50/50 

Layout 50/50 
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Introduktion 

I dagens samhälle finns det indikationer som tyder på att fysisk inaktivitet bland barn och unga är 

ett stort problem. Enligt World Health Organization (2018), visar globala mätningar att 3 av 4 

ungdomar i åldrarna 11-17 år, rör på sig för lite för att möta rekommendationerna för fysisk 

aktivitet. Även i Sverige påvisas liknande mönster. I en undersökning genomförd av 

Folkhälsomyndigheten (2019), kunde det konstateras att barn och unga i åldrarna 11, 13 och 15 

år tillbringar majoriteten av sin vakna tid stillasittande. Detta från 67% i 11-årsåldern upp till 

75% i 15-årsåldern. Med en inaktiv livsstil medföljer således en större risk att på sikt drabbas av 

vissa sjukdomar som kan leda till förtida död, däribland fetma, typ 2-diabetes, högt blodtryck, 

hjärt- och kärlsjukdomar och specifika cancerformer (Fyss, 2017). I en översiktsartikel 

publicerad i Journal of the American College of Cardiology, redogör Fletcher m.fl. (2018) för att 

fysisk inaktivitet ökar risken att dö i förtid med hela 20-30%. Därmed är det av stor vikt att den 

fysiska aktivitetens betydelse implementeras redan i tidig ålder, något som gör skolan till en 

väsentlig arena att ta i beaktning (Folkhälsomyndigheten, 2021).  

WHO (2018) menar att skolmiljön skapar förutsättningar för att etablera goda hälsorelaterade 

vanor, som dessutom är hållbara på sikt. Även Raustorp (2004) framhåller skolan som arena, då 

den gör det möjligt att nå ut till ett stort antal barn och ungdomar, i synnerhet de som inte utövar 

fysisk aktivitet på sin fritid. Bland forskning som gjorts på området, redogörs för att motivation 

utgör en betydande roll för utövandet av fysisk aktivitet, där det lyfts fram som en grundläggande 

faktor för att kunna bibehålla utövandet på sikt (Andrew, 2010). Mot bakgrund av detta, kommer 

denna studie ta utgångspunkt i hur man kan arbeta med fysisk aktivitet i ett folkhälsoprojekt för 

mellanstadieelever, genom den motivationspsykologiska teorin Self-determination theory (SDT).  

Om folkhälsoprojektet 

“Rörlig Ungdom Nu”, även förkortat RUN, är ett folkhälsoprojekt för mellanstadieelever i 

Angered som grundades 2007. Finansieringen av projektet tillhandahålls av 

grundskoleförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen Nordost, men bedrivs av 

fotbollsföreningen Gunnilse IS. De som arbetar på RUN utgörs av en projektledare och två 

projektassistenter. RUN finns på tre grundskolor i Angered och riktar sig mot elever i årskurs 4, 

5 och 6. Fokus ligger på skolor belägna i områden där föreningsaktiviteter inte har så stor 

utbredning, där det är trångbott eller där det finns ett behov av att träna på språkliga färdigheter. 

Projektet syftar till att erbjuda elever en meningsfull sysselsättning såväl under som efter skoltid. 

Detta genom att dels anordna organiserad fysisk aktivitet i form av rastverksamhet, för att öka 

rörelsen och vardagsmotionen under skoldagen. Dels genom RUN After school, där eleverna 

erbjuds kostnadsfria aktiviteter vid två tillfällen i veckan på samtliga tre skolor. Genom detta 

initiativ, är målet således att främja barns goda hälsa samt förebygga övervikt (Gunnilse IS, u.å.). 

Projektformen för RUN så som den ser ut idag, trädde i kraft under höstterminen 2021. 

Dessförinnan arbetade RUN utefter ett annat koncept som riktade sig mot grundskoleelever på 

åtta skolor i Angered. I detta koncept innefattade RUN’s arbetsuppgifter att närvara på samtliga 

av elevernas ordinarie idrottslektioner på de åtta olika skolorna, i syfte att stötta upp 

idrottsundervisningen. Detta i synnerhet för att fånga upp de elever som inte deltar på 
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skolidrotten och kunna erbjuda alternativ aktivitetet för dessa (J. Lindbladh, personlig 

kommunikation, 18 mars, 2022).  

Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur man kan arbeta med motivation för att främja deltagandet i 

fysisk aktivitet bland mellanstadieelever på tre skolor i Angered.  

Frågeställningar 
 

● Hur kan RUN’s arbete uppfattas främja elevernas motivation till fysisk aktivitet? 

  

● Vilken problematik kan uppfattas finnas med att främja elevernas motivation till fysisk 

aktivitet i RUN-projektet? 

 

● Hur uppfattas elevernas orsaker till deltagande, samt icke-deltagande i RUN, påverka 

deras motivation till fysisk aktivitet? 

 

Bakgrund 

 

Tidigare forskning 

 
En viktigt del i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga, handlar om att 

skapa en djupare förståelse för vilka motiverande faktorer som framkallar viljan att vara fysiskt 

aktiv. Genom att identifiera dessa faktorer, ges en klarare bild av vart framtida hälsofrämjande 

insatser bör lägga fokus för att få barn och unga att bibehålla denna vilja (Wang m.fl., 2002). Då 

denna studie syftar till att öka förståelsen för hur man kan arbeta med motivation för att främja 

deltagandet i fysisk aktivitet bland mellanstadieelever på tre skolor i Angered, är nedan 

presenterad forsknings relevant att ta i beaktning. Detta då den indikerar att arbete med 

motivation främjar deltagande i fysisk aktivitet bland skolelever.       

 

I en tvärsnittsstudie författad av Haverly och Krahnstoever- Davison (2005), undersöktes vilka 

motivationsfaktorer som låg till grund för utövande av fysisk aktivitet hos 202 ungdomar i en 

mellanstadieskola i Pennsylvania, USA. Författarna använde sig av tre självskattade 

frågeformulär i form av the Children’s Physical Activity Scale, en aktivitetschecklista samt en 

subskala tillhörande the Physical Self-Description Questionnaire (PSDQ). Av resultatet gick att 

utläsa att en majoritet av ungdomarna angivit att den starkaste drivkraften bakom deras utövande 

av fysisk aktivitet, grundade sig i det personliga välbefinnandet som aktiviteten genererade. 

Således landade författarna i slutsatsen att personligt välbefinnande, är något som bör tillgodoses 

vid främjande av fysisk aktivitet bland ungdomar. 

 

En annan tvärsnittsstudie av Sebire m.fl. (2013), granskade reliabiliteten och validiteten hos 

olika mätinstrument. Mätinstrumenten var anpassade att mäta motivation utifrån Self-

determination theory (SDT) bland barn. Data samlades in från totalt 462 barn från 20 olika 
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grundskolor i Bristol, Storbritannien, och analyserades genom bekräftande faktoranalys (CFA) 

samt strukturell ekvationsmodellering. Resultatet indikerade att både reliabiliteten och validiteten 

uppfylldes för dessa mätinstrument. Från mätinstrumenten gick i sin tur att utläsa ett positivt 

samband mellan tillfredsställande av psykologiska behov och inre motivation. Därutöver gick att 

tyda ytterligare ett positivt samband mellan inre motivation och de antal minuter barnen 

spenderade på deltagande i fysisk aktivitet på måttlig till intensiv nivå. Den inre motivationen 

visade sig dessutom vara den enda typen av motivation som kunde relateras till barnens utövande 

av fysisk aktivitet. Författarna uttryckte därmed en antydan om att interventioner som görs i syfte 

att öka utövandet av fysiska aktivitet bland barn, bör fokusera på att stimulera den inre 

motivationen framför den yttre. Detta genom att säkerställa att den fysiska aktiviteten tillför 

njutbarhet när den utövas. 

 

Ytterligare en studie av Shannon m.fl. (2018) undersökte huruvida en skolintervention med 

namnet Healthy Choices Programme (HCP), hade någon tilltagande effekt på barns utövande av 

fysisk aktivitet samt barnens välbefinnande. Konceptet bakom interventionen tog utgångspunkt i 

Self-determination theory, där fokus låg på att öka stödjande av autonomi, tillfredsställande av 

behov samt inre motivation. Studiens urval bestod av barn i åldrarna 8-9 år från två skolor på 

Nordirland belägna i socioeknomiskt utsatta områden. Interventionen bestod av en kontrollgrupp 

bestående av 71 barn  respektive en interventionsgrupp bestående av 84 barn. Barnen fick ta del 

av HCP under skoltid 2 timmar och 15 minuter i veckan, och interventionen pågick i sammanlagt 

10 veckor. Den fysiska aktivitet uppmättes med en accelerometer, medan övriga parametrar 

uppmättes genom 7-day recall Kidscreen-27 questionnaire, Physical Education (PE)-adapted 

Learning Climate Questionnaire samt ytterligare ett frågeformulär som var åldersanpassat. 

Resultatet visade att den fysiska aktiviteten ökade signifikant bland barnen i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Detta genom att barnens upplevelse av 

autonomistöttning, tillfredsställda behov samt inre motivation ökade. Därutöver ökade 

välbefinnande indirekt genom att vistas i en autonomistödjande miljö samt genom tillfredsställda 

behov. 

 
Teoretisk ansats: Self-determination theory 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur man kan arbeta med motivation för att 

främja deltagandet i fysisk aktivitet bland mellanstadieelever på tre skolor i Angered. Därför har 

denna uppsats valt att ta utgångspunkt i Self-determination theory, även kallad SDT. SDT 

utmärker sig bland andra teorier på området, genom att den inte intresserar sig för motivation 

utifrån ett kvantitativt perspektiv, utan istället tar utgångspunkt i motivationens typ och kvalitet. 

Således ligger inte intresset i att undersöka hur mycket eller lite motivation som upplevs i en 

given kontext, utan istället fästs avseende vid vilka olika typer av motiverande drivkrafter som 

ligger bakom ett beteende (Lindwall m.fl., 2016).  

Inom SDT betraktas motivation utifrån ett kontinuum som sträcker sig från kontrollerad 

motivation till självbestämmande motivation, och består av de tre komponenterna amotivation, 

yttre motivation och inre motivation (Lindwall m.fl., 2016). Amotivation hör till en av 

ytterligheterna på kontinuumet och motsvarar total avsaknad av motivation för att utföra ett 

beteende. Denna uppsats kommer dock att fokusera på de två övriga motivationstyperna yttre 

motivation och inre motivation. Yttre motivation hör till den mer kontrollerade formen av 
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motivation. Det handlar om att man utför ett beteendet i ett instrumentellt syfte, där beteendet 

fungerar likt ett medel för att erhålla en önskvärd konsekvens. Konsekvensen kan antingen vara 

en konkret belöning, att undvika straff eller att få ett erkännande eller godkännande. Beroende på 

vilken typ av yttre motivation man upplever, kommer konsekvenserna ha olika motiv (Ryan 

m.fl., 2009). Den inre motivationen å andra sidan, utgör den andra ytterligheten på kontinuumet, 

och hör till den självbestämmande formen av motivation. Den kännetecknas av att man utför ett 

beteende enbart för att beteendet i sig framkallar en känsla av njutning och tillfredsställelse. 

Därutöver är den inre motivation förenad med de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens 

och tillhörighet, där tillfredsställandet av dessa behov är det som i sin tur skapar förutsättningar 

för upplevelsen av inre motivation. Vidare anses både dessa motivationsformer besitta förmågan 

att kunna styra över våra beteenden, oavsett om dess motiv är av kontrollerande eller 

självbestämmande karaktär. Dock sägs den mer kontrollerade formen ha en koppling till sämre 

mental hälsa och sämre självkänsla. Detta till skillnad från den mer självbestämmande formen, 

som är förknippat med det motsatta (Wilson m.fl., 2008).   

Yttre motivation 

Yttre motivation utgörs av de fyra underkategorierna yttre reglering, introjicerad reglering, 

identifierad reglering samt integrerad reglering, där de två första hör till den mer kontrollerade 

formen medan de två sista räknas till den mer självbestämmande formen (Lindwall m.fl., 2016).   

Yttre reglering 

Den yttre regleringen är ett beteende som uteslutande är kontrollerat av yttre faktorer. Beteendet 

kan liknas vid betingning, där det utförs för att antingen undvika att utsättas för en hotfull 

bestraffning eller för att erhålla en önskvärd belöning från omgivningen. Just den yttre 

regleringen är den formen av motivation som visat sig vara minst framgångsrik med avseende på 

att lyckas bibehålla ett beteende (Deci & Ryan, 2000). Detta eftersom drivkraften bakom 

beteendet upphör i samband med att den upplevda bestraffningen eller belöningen inte längre är 

aktuell (Lindwall m.fl., 2016).  

Introjicerad reglering 

Den introjicerade regleringen bygger på samma principiella grunder som yttre reglering, men här 

utförs istället ett beteende för att slippa känna egenupplevd skuld och skam ifall beteendet skulle 

utebli (Josefsson & Lindwall, 2010). I kontrast till yttre reglering, ligger kontrollen uteslutande i 

individens egna händer (Lindwall m.fl., 2016). Just den introjicerade regleringen utmärker sig på 

så sätt att drivkraften bakom beteendet till viss del är internaliserat med individen själv, men 

dock inte tillräckligt för att individen ska betrakta beteendet som meningsfullt i sig. Denna form 

av motivation förefaller mer framgångsrik än yttre reglering vad gäller bibehållandet av ett 

beteende, däremot kvarstår faktum att den inte är fullt solid (Deci & Ryan, 2000).  

Identifierad reglering 

Identifierad reglering grundar sig i en process där individen upplever att ett beteende genererar 

ett personligt värde, varpå individen lättare kan identifiera sig med dess betydelse och börjar 

betrakta det som meningsfullt (Josefsson & Lindwall, 2010). Här har internaliseringen tagits 
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ytterligare ett steg, då beteendet alltmer kommit att bli en del av individens identitet, där den 

egna viljan att utföra beteendet tar allt större plats. Dock inte fullt ut, då det fortfarande går att att 

urskilja spår av yttre reglering (Deci & Ryan, 2000). Detta genom att det inte är själva beteendet 

i sig som upplevs vara viktigt, utan snarare utfallet som beteendet leder fram till (Lindwall m.fl., 

2016). Identifierad reglering förmodas ha en mer gynnsam effekt på bibehållande av ett beteende 

och likaså på graden av engagemang som tillägnas beteendet (Deci & Ryan, 2000).  

Integrerad reglering 

Integrerad reglering betraktas som den mest fulländade formen av yttre motivation (Deci & 

Ryan, 2000). Vid integrerad reglering har beteendet kommit att värderas så pass högt av 

individen, att den blivit en naturlig del av individens subjektiva värderingar (Josefsson & 

Lindwall, 2010). Något att ha i åtanke är dock att ett beteende inte heller i detta avseende sker av 

ren spontanitet och lustfylldhet, utan görs i instrumentellt syfte för att erhålla ett fördelaktigt 

resultat (Lindwall m.fl., 2016). Däremot har beteendet i detta stadie internaliserats till den grad 

att det numera ligger i linje med övriga väsentliga komponenter som utgör individens identitet, 

något som visat sig vara en avgörande faktor för bibehållandet av ett beteende (Lindwall m.fl., 

2016).  

Inre motivation 

Den inre motivationen bygger på en uteslutande inre reglering, där ett beteende utförs till följd av 

den lustfylldhet och njutning som det genererar (Josefsson & Lindwall, 2010). När motivationen 

drivs av inre faktorer, sker alltså deltagande i en aktivitet just till följd av att aktiviteten i sig 

upplevs som intressant, utmanande och njutbar (Ryan m.fl., 2009). Beteendet regleras således 

helt av individens egen fria vilja och egna intresse, och är fritt från instrumentella värden (Deci 

& Ryan, 2000). När vi människor upplever inre motivation har vi därmed en naturlig benägenhet 

att vilja tillämpa våra befintliga färdigheter, och samtidigt utmana oss genom att utveckla dessa 

vidare och utöka vår kompetens och kapacitet (Ryan m.fl., 2009). Något som dock inte har en 

lika självklar förklaring, är vilka bakomliggande orsaker som triggar den inre motivationen 

gentemot vissa specifika aktiviteter. Exempelvis kan en individ finna flertalet olika aktiviteter 

intressanta, men väljer trots det att inte delta i samtliga, utan bara i just vissa specifika aktiviteter. 

Att en del aktiviteter skapar en större inre motivation än andra, beror enligt SDT på faktorer som 

kan kopplas till särskilda grundläggande psykologiska behov (Ryan m.fl., 2009).  

Cognitive evaluation theory (CET) 

Cognitive evaluation theory, förkortad CET, är en så kallad delteori inom SDT. Enligt CET är 

det framförallt två faktorer som är avgörande för att framkalla och på sikt även upprätthålla en 

inre motivation, närmare bestämt upplevelsen av de psykologiska behoven autonomi och 

kompetens (Lindwall m.fl., 2016). Inom CET ligger inte fokus på vad som i fråga orsakar den 

inre motivationen, utan snarare på vilka omständigheter som främjar respektive försvagar den. I 

detta avseende anses såldes den sociala miljön spela en avgörande roll. CET menar på att sociala 

förhållanden som främjar en persons upplevelse av autonomi och kompetens, kommer att öka 

graden av inre motivation. På motsatt sätt kommer graden av inre motivation att minska, om den 

sociala miljön har en negativ inverkan på personens upplevelse av autonomi och kompetens. 

Viktigt att notera är dock att båda faktorerna behöver upplevas tillsammans för att kunna uppleva 
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inre motivation, då upplevelse av kompetens men brist på autonomi och vice versa, inte kommer 

att ge önskad effekt på den inre motivationen (Ryan m.fl., 2009).    

Tre psykologiska behov 

För att en individ ska uppleva inre motivation menar SDT att de psykologiska behoven 

autonomi, kompetens och tillhörighet behöver vara tillfredsställda (Teixeira m.fl., 2012). Således 

är det inte enbart autonomi och kompetens som är viktiga för den inre motivationen. Enligt SDT 

är likaså tillhörigheten en avgörande faktor, vilket handlar om att känna anknytning till andra i en 

social kontext (Teixeira m.fl., 2012). Dessutom kommer samspelet mellan de olika behoven 

påverka kvaliteten på den inre motivationen (Hagger & Chatzisarantis, 2008). 

Kompetens 

Kompetens handlar om att uppleva sig besitta förmågan att bemästra de praktiska färdigheterna 

som en situation kräver (Teixeira m.fl., 2012), där känslan av kompetens infinner sig när 

individen på ett effektivt sätt bemästrar utmanande aktiviteter (Wilson m.fl., 2008). Dock bör 

utmaningarna vara lagom svåra, där individen upplever utmaningarna som möjliga att 

överkomma (Teixeira m.fl., 2012). Då en aktivitet som upplevs för komplicerad istället kommer 

hämma känslan av kompetens. På samma sätt kommer aktiviteter som uppfattas som simpla inte 

heller vara gynnsamma för en individs upplevelse av kompetens. Aktiviteternas svårighetsgrad 

bör därför ha en utmanande karaktär, där individen behöver göra en ansträngning men upplever 

aktiviteten som möjligt att bemästra. 

Vidare är feedback en viktig faktor för utvecklandet av kompetens (Ryan m.fl., 2009). Där 

individer i ens sociala kontext spelar en avgörande roll för huruvida en individ får en tilltro till 

sin egen förmåga. När personer i en individs omgivning såsom coacher, föräldrar, vänner eller 

liknande ger positiv feedback ökar detta individens självförtroende och stärker individens 

motivation till att fortsätta med aktiviteten. På samma kommer ett negativt bemötande såsom att 

någon är kritiskt eller liknande minska individens känsla av kompetens och därmed minska den 

inre motivationen (Ryan m.fl., 2009).  Därmed är det mest fördelaktiga sättet att tillfredsställa 

kompetens, att förmedla positiv feedback, där individen själv behöver uppleva sig bidra med en 

betydande insats i det utförda beteendet (Deci & Ryan, 2000).  

Autonomi 

Autonomi grundar sig i den upplevda känslan av självbestämmande, att ha fria och kravlösa 

valmöjligheter (Teixeira m.fl., 2012) och där individen upplever ett eget ansvar över sitt 

beteende (Wilson m.fl., 2008). För att stödja känslan av autonomi hos individer bör man ta 

hänsyn till deras perspektiv, stödja deras val och undvika press (Teixeira m.fl., 2012). Vidare 

handlar det om att inneha ett empatiskt förhållningssätt och aktivt lyssna på dem (Wilson m.fl., 

2008). Man bör visa förståelse för deras utveckling, då beteendeförändring är utmanande och 

krävande i sig. Där en del i arbetet syftar till skapandet av meningsfulla skäl för förändring utan 

att skapa en pressande miljö. Vidare bör det erbjudas olika alternativ, detta för att öka individens 

känsla av valfrihet (Wilson m.fl., 2008). 
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Omgivningen är väldigt styrande i hur väl individer upplever känslan av autonomi eller inte 

(Ryan m.fl., 2009). I ett gruppsammanhang är det därför viktigt att inte bara coachen inger 

känslan av autonomi utan detta bör likaså förmedlas av gruppdeltagarna. Miljön bör inte 

motivera genom yttre belöningar eller undvikande av straff då detta minskar känslan av 

autonomi och därmed motivationen att delta (Ryan m.fl., 2009). Istället bör miljön stödja och 

uppmuntra individers egna preferenser då detta uppmuntrar till reflektion, känsla av ett fritt val 

och ger ett ökad deltagande. Eftersom en individ som upplever autonomi är självorganiserad och 

känner en viljestyrka att delta i aktiviteter (Ryan m.fl., 2009). 

Tillhörighet 

Tillhörighet syftar till att känna en meningsfull samhörighet och anknytning till andra individer i 

en social kontext, där man finner mening i att dela samma intressen (Teixeira m.fl., 2012). 

Tillhörighet är en väsentlig del för individens inre motivation och välbefinnande (Ryan m.fl., 

2009). Då individer har ett behov av att känna en meningsfull koppling till andra människor 

(Deci & Ryan, 2000). När en individ upplever känslan av tillhörighet känner man sig inkluderad 

och att andra människor bryr sig om en (Ryan m.fl., 2009). Således handlar tillhörighet om den 

värme, omsorg och engagemang som andra ger men likaså om den omtanke individen känner till 

andra (Deci & Ryan, 2000).  

I en kontext där individer upplever tillhörighet brukar man internalisera andras färdigheter och 

värderingar (Ryan m.fl., 2009). Dessutom blir den inre motivationen större vid bekräftelse och 

trygghet från andra (Deci & Ryan, 2000). Detta visade sig då skolelever som upplevde sin lärare 

som varm och omhändertagande kände en större inre motivation. Barn som istället blev 

ignorerade upplevde en mindre inre motivation. För att få en välfungerande gruppdynamik, krävs 

det därför att individerna som ingår i gruppen upplever sig vara en del av ett sammanhang, där de 

känner social anknytning till varandra och blir bekräftade därigenom (Lindwall m.fl., 2016). Det 

handlar således om att skapa en empatisk och positiv miljö där man tar hänsyn till varandra 

(Teixeira m.fl., 2012).  

Vikten av behovens samspel  
 

De tre psykologiska behoven kompletterar varandra och behöver således samspela för att 

individen ska uppnå en inre motivation (Hagger & Chatzisarantis, 2008). Om endast ett eller två 

behov tillgodoses kan det önskade beteendet uppnås till viss del, dock kommer störst 

engagemang av individer när alla tre behoven uppfylls. Det handlar således om individers behov 

av att känna sig kompetenta i miljöer som uppfyller känslan av autonomi och tillhörighet. 

Genom att tillgodose dessa behov skapas den inre motivationen för individen som kommer 

uppleva glädje inför att delta i aktiviteten (Ryan m.fl., 2009). Dessutom kommer individens 

uthållighet och vilja att utföra aktiviteten över tid öka (Ryan m.fl., 2009).  

 

När endast ett eller två behov är uppfyllda kommer detta minska individens motivation att vilja 

delta och engagera sig i en aktivitet (Ryan m.fl., 2009). Fastän en viss effekt uppnås kommer 

individen på sikt inte vilja delta, utan istället söka sig till aktiviteter där de tre psykologiska 

behoven blir uppfyllda. Detta eftersom en individ som känner ett starkt intresse angående en 
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aktivitet inte kommer bli motiverad om coachen ger order och upplevs som pressande och 

kontrollerande. På samma sätt kan för stora och komplicerade utmaningar minska individens 

vilja att delta i aktiviteten. När coacher, föräldrar eller andra individer upplevs som kritiska eller 

kontrollerande, brukar detta ofta leda till individens upplever brist på känslan av kompetens och 

autonomi som i sin tur leder till avhopp från aktiviteten (Ryan m.fl., 2009). 

 

Metod 
 

Design 
 

Studiens design utgörs av mixade metoder, vilket innebär en kombination av kvalitativ 

respektive kvantitativ metod (Creswell & Creswell, 2018). En kvalitativ metod syftar till att ta 

fasta på individers subjektiva upplevelser, uppfattningar och beskrivningar, medan en kvantitativ 

metod intresserar sig för mätbara och generaliserbara variabler (Kristensson, 2014). Genom att 

tillämpa mixade metoder integreras både delarna, vilket tillför såväl bredd som djup till studien, 

med syftet att bidra med en mer ingående förståelse för det undersökta problemområdet 

(Creswell & Creswell, 2018).  

 

I denna studie består den kvalitativa delen av semistrukturerade intervjuer. Denna form av 

intervju kännetecknas av att samtliga intervjupersoner blir tillfrågade samma uppsättning frågor, 

dock inte nödvändigtvis i identisk ordningsföljd. Frågorna är utformade sedan innan och är av 

öppen karaktär, där intervjupersonen får möjlighet att besvara dessa utifrån friare ramar, med 

plats för eventuella följdfrågor från intervjuarens sida. Vidare skapar intervjuer förutsättningar 

för att kunna skapa sig ett mer djupgående och detaljerad bild av det område som undersöks.  

(Kristensson, 2014). Då studiens två första frågeställningar handlar om att författarna vill skapa 

sig en förståelse för hur RUN uppfattas arbeta med motivation, ansåg författarna att just 

intervjuformatet lämpade sig bäst. Eftersom ledarna i RUN endast var tre till antalet, bedömde 

författarna att detta möjliggjorde tillämpning av en kvalitativ metod. De semistrukturerade 

frågorna gav innehållsrika svar, vilket gjorde att författarna kunde skapa sig en mer djupgående 

förståelse kring RUN’s arbete med motivation. Då det vidare är författarnas uppfattningar kring 

detta som kommer utgöra själva analysen, ville de därför försäkra sig om att dessa uppfattningar 

grundade sig på ett gediget material.  

 

Den kvantitativa delen av studien består i sin tur av en enkätundersökning. En enkät består av ett 

frågeformulär som följer en given struktur, och kan utgöras av såväl enskilda frågor som 

specifika mätinstrument. I en enkät kan frågorna vara av antingen öppen eller sluten karaktär. 

Öppna frågor ger deltagaren utrymme att svara mer fritt, medan slutna frågor redan har 

förutbestämda svarsalternativ (Kristensson, 2014). Eftersom den sista av studiens 

frågeställningar handlar om att författarna vill skapa sig en förståelse för hur elevernas orsaker 

till deltagande i RUN, samt icke-deltagande i RUN,  kan uppfattas påverka deras motivation, 

ansåg författarna att denna metod lämpade sig bäst i avseendet. Av de enkätfrågorna som 

analyserades och presenteras i denna studie, var den en fråga sluten medan de två andra var 

öppna. Genom den slutna frågan fick författarna konkret svar på antal deltagare i RUN, medan 

de två öppna frågorna gav författarna en tydlig bild av elevernas orsaker till deltagande i RUN, 

eftersom eleverna hade möjlighet att nyansera sina svar. Vidare är enkäter användbara när man 
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vill få in stora mängder data (Kristensson, 2014). Då det även låg i författarnas intresse att göra 

många elevers röster hörda i frågan, ansåg de därför att intervjuer inte var ett lämpligt alternativ, 

utan att enkäter istället var det som passade bäst.  

 

Urval 
 

Rekryteringen av studiens deltagare gjordes i form av ett bekvämlighetsurval (Kristensson, 

2014). Då en av författarna genomförde sin VFU under vårterminen 2022 på RUN-projektet, 

möjliggjorde detta att personliga kontakter fanns att tillgå på platsen. Efter att ha kontaktat 

projektledaren och fått klartecken för att använda projektet som arena för studiens 

genomförande, avgränsades således urvalet till de tre grundskolor som ingår i RUN-projektet. 

Grundskolorna är belägna i Angered, Göteborg. I två av skolorna riktar sig RUN-projektet mot  

elever i årskurs 4-5, medan det på en skola riktar sig mot elever i årskurs 5-6. 

 

Intervjuer 
 

Till intervjuerna rekryterades totalt tre personer. Dessa bestod av ledarstaben på RUN-projektet. 

Att valet föll på just dessa personer, grundar sig i att det är de som bedriver RUN-projektet ute 

på skolorna, vilket gör att de har störst insyn i hur det tar sig uttryck i praktiken. Ledarstaben 

utgörs av Jennifer L som är projektledare och har arbetat med projektet sedan 2017, samt 

Jennifer W och Sara som är projektassistenter, som har arbetat med projektet sedan 2018 

respektive 2021. Samtliga har en kandidatexamen i Hälsopromotion Idrottsvetenskap. 

 

Enkät 
 
Enkäterna genomfördes på tre skolor belägna i Angered, Göteborg. Den genomfördes på totalt 

14 klasser bestående av fyra klasser i årkurs 4, sju klasser i årkurs 5 samt tre klasser i årskurs 6. 

Totalt deltog 242 elever i enkäten av de sammanlagt 350 eleverna som omfattas av RUN-

projektet. Av dessa var 138 pojkar och 104 var flickor. Bortfallet på de drygt hundra elever som 

inte besvarade enkäten, beror på att dessa elever inte var närvarande vid de tillfällena då 

enkäterna genomfördes på grund av sjukdom.  
 

Datainsamling 
 

Intervjuer 
Den kvalitativa datainsamlingen bestod av totalt tre semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1). 

Dessa genomfördes enskilt med projektledaren och de två projektassistenterna vid tre olika 

tillfällen. Vid de tre olika intervjutillfällena var det endast en av författarna som deltog och 

ställde intervjufrågorna. Detta eftersom intervjuerna genomfördes under pågående VFU-period, 

där den andra författaren inte hade möjlighet att närvara av denna anledning. Två av intervjuerna 

hölls på RUN’s kontor, medan en av intervjuerna gjordes hemma hos den ena författaren. 

Intervjuerna ägde rum den 15 mars 2022, 17 mars 2022, samt 18 mars 2022. Varaktigheten för 

respektive intervju varierade tidsmässigt, där den första uppmättes till 23:22 minuter, den andra 

till 36:35 minuter och den tredje till 46:09 minuter. Samtliga intervjuer spelades in, där 

ljudupptagning gjordes via en mobiltelefon.  
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Enkät 
Den kvantitativa datainsamlingen bestod av en anonym enkätundersökning utformad i Google 

forms (se bilaga 2). Enkäten utformades inte av författarna själva, utan av projektledaren och 

projektassistenterna. Vid insamlingen av enkätsvaren var det inte eleverna själva som fyllde i 

svaren. Istället var det RUN som ställde frågorna och fyllde i elevernas svar, där en av studiens 

författare deltog i detta arbete. Enkäten besvarades enskilt av samtliga elever och gjordes på 

skoltid. Detta genom att RUN gick runt till de olika klasserna på skolorna och frågade varje 

enskild elev om deras godkännande att delta i enkäten.  

 

Databearbetning och analys 
 

Intervjuer 
Bearbetningen av intervjuerna gjordes tillsammans av båda författarna, och likaså var båda 

författarna delaktiga i analysen. De tre ljudupptagningarna transkriberades och återgavs 

ordagrant i textform, genom en skriftlig sammanställning i ett Google Docs dokument med 

gemensam åtkomst. För att säkerställa att ljudupptagningarna och transkriberingen harmonierade 

med varandra, kontrollyssnade både författarna på samtliga intervjuer och jämförde så att ljud 

och text överrensstämde. Vidare analyserades det transkriberade materialet genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen används i syfte att göra stora textmängder 

analyserbara. Detta genom att systematiskt bryta ned texten i mindre delar, för att på så sätt 

kunna urskilja mönster, likheter och skillnader som framkommer i texten. Det i sin tur sker 

utifrån en stegvis process, där texten först delas in i meningsbärande enheter, sedan kodas, 

därefter sammanfattas i kategorier och underkategorier, för att slutligen kunna tillskrivas ett 

övergripande tema om det är möjligt (Kristensson, 2014). Denna studie kom fram till sex 

kategorier som presenteras i resultatet (se figur 1).    

 
Enkät 
Bearbetningen av de insamlade enkätsvaren gjordes inte av författarna själva, utan av ledarna på 

RUN-projektet. Ledarna på RUN-projektet sammanställde enkäterna med hjälp av Excel. 

Författarna fick sedan en färdig sammanställning av enkätsvaren i form av en Excel-fil 

innehållande färdiga tabeller och diagram, som skickades via mail till en av författarna. Då 

sammanställningen av enkäterna endast presenterar deskriptiv statistik, använde inte författarna 

själva någon statistisk analysmetod för att analysera enkätsvaren. Enkätsvaren analyserades 

istället tillsammans av författarna själva i förhållande till studiens tredje frågeställning och i 

förhållande till Self-determination theory. Av de totalt nio frågorna som ställdes i enkäten, 

presenteras dock endast svaren på en av frågorna och frågans två tillhörande följdfrågor, då dessa 

var av störst relevans för studiens syfte och frågeställningar.  

 

Metodologiska överväganden 
 
Intervju 
 
Trovärdighet  
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Inom kvalitativ forskning används trovärdighetsbegreppet i syfte att få en uppfattning kring en 

studies kvalitet. Trovärdighetsbegreppet är i sin tur uppdelat i de fyra dimensionerna 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Kristensson, 2014).  

 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt, är det eftersträvansvärt att den insamlade datan 

analyseras av mer än en person. Detta för att säkerställa att de tolkningar som görs utgår från den 

insamlade datan i fråga, och inte baseras på förutfattade meningar och ensidiga förförståelser 

(Kristensson, 2014). För att tillgodose denna aspekt, har det transkriberade intervjuunderlaget 

diskuterats, analyserats och tolkats tillsammans av båda författarna. Något som vidare stärker 

tillförlitligheten i en studie, är ifall den bygger på ett insamlat datamaterial som tillför både bredd 

och djup (Kristensson, 2014). Detta kriterie har författarna tagit hänsyn till genom att genomföra 

intervjuer med tre olika individer, för att på så sätt inkludera flera röster och perspektiv. 

 

Med överförbarhet vill man kunna urskilja huruvida ett resultat kan vara giltigt i andra 

sammanhang som sträcker sig utanför den aktuella studiens ramar (Kristensson, 2014). För att 

stärka överförbarheten, har författarna noga dokumenterat de olika stegen i processen för 

insamlingen av den empiriska datan. För att vidare kunna verifiera ett resultat, krävs det att 

studien visar på transparens kring att de tolkningar som gjorts utifrån resultatet, också tar 

utgångspunkt i studiens empiriska material (Kristensson, 2014). Därför har författarna dels 

transkriberat samtliga intervjuer ordagrant, och dels underbyggt resultatdelen med direkta citat 

från samtliga intervjuer. Slutligen syftar giltigheten till att bedöma en studies stabilitet utifrån när 

i tiden den är genomförd (Kristensson, 2014). Denna aspekt har tillgodosetts av författarna 

genom att bifoga intervjuguiden som användes under intervjutillfällena som bilaga, samt 

dokumenterta exakt datum för när intervjuerna ägde rum.  

 

Enkät 
 
Inom kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet två begrepp som bör tas i beaktning. Detta 

för att kunna säkerställa att en studie besitter god kvalitet, samt att studiens resultat visar på 

hållbarhet (Kristensson, 2014).   

 
Validitet 
Validitet bedöms utifrån vilken grad studien, eller det mätinstrument som används i studien, 

faktiskt mäter det som studien har som avsikt att mäta (Kristensson, 2014). Sett till frågorna som 

användes i enkätundersökningen, uteslöts vissa frågor i redovisningen av resultatet, eftersom 

dessa inte ansågs vara relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Detta kan i 

fråga ha dragit ner validiteten lite. Å andra sidan ligger den enkätfrågan som presenteras i 

resultatet i linje med studiens tredje frågeställning, vilket är den som är relevant i förhållande till 

enkäten. Då denna frågeställning handlar om hur elevernas orsaker till deltagande påverkar deras 

motivation till fysisk aktivitet, gjordes bedömningen att formuleringen på frågan lämpade sig väl 

i avseendet, trots att den inte innehåller begreppet “motivation”. Detta då studiens syfte ansågs 

möjligt att uppnå. Eftersom deltagarna i enkätundersökningen dessutom befinner sig i åldrarna 

10-12 år, ville författarna därav ha en enkel formulering på frågan som deltagarna kunde ta till 

sig med lätthet. Detta för att på så vis undvika eventuella missförstånd.  
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Reliabilitet 
Reliabiliteten syftar till att påvisa mätsäkerheten hos ett mätinstrument, eller till vilken grad ett 

mätinstrument saknar mätfel (Kristensson, 2014). Något som tillgodoser detta kriterie är att 

RUN, samt den ena författaren, själva ställde enkätfrågorna till deltagarna och fyllde i deras svar. 

Även detta med tanke på deltagarnas förhållandevis unga ålder. Genom att gå tillväga enligt 

följande, fanns utrymme för att förklara frågan för deltagarna ifall det uppstod oklarheter, vilket 

reducerade risken för att det skulle uppstå eventuella feltolkningar.  

Något som vidare stärker reliabiliteten är att RUN ett halvår tidigare genomfört en 

enkätundersökning likt denna, på samma deltagare och med samma uppsättning frågor. Således 

fanns vetskapen om att enkäten testats sedan tidigare. 

 

Etiska överväganden 

När man bedriver forskning finns det framförallt fyra forskningsetiska principer som är viktiga 

att tillgodose. Dessa består av autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen samt 

rättviseprincipen (Kristensson, 2014). I studien uppfylldes autonomiprincipen genom att samtliga 

deltagare medverkade på frivilliga grunder. Projektledaren och de två projektassitenterna på 

RUN blev noga informerade om att det är helt upp till de själva att medverka eller inte, och att de 

när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan efterföljande konsekvenser. RUN gav sitt 

samtycke efter att de fått till sig denna information. Vad gäller eleverna som deltog i 

enkätundersökningen, har RUN godkännande från skolans håll att eleverna får medverka i deras 

enkätundersökningar.  

 

Beträffande nyttoprincipen, diskuterades denna noga av författarna innan genomförandet av 

studien. I och med att författarna fått RUN’s godkännande att få tillgång till enkätsvaren, och att 

detta inte kom från föräldrarna till eleverna, gick diskussionen kring huruvida studiens nytta 

övervägde risken för skada. Författarna har en medvetenhet kring att det kan vara ett etiskt 

problem att inte ha föräldrarnas godkännande. Dock landade författarna slutligen i att nyttan 

övervägde skadan. Detta dels med tanke på att enkäterna skulle göras anonymt och att svaren 

därför inte kan härledas till någon av de deltagande eleverna, där författarna dessutom avkodat 

skolnamnen för att anonymisera ytterligare. Dels eftersom studien i sig inte har ett kritiskt 

förhållningssätt och därmed inte har för avsikt att rikta kritik mot datan som samlades in via 

enkäterna. Ytterligare en aspekt som gjorde att författarna ansåg att nyttan övervägde skadan i 

avseendet, beror på att studiens syfte och frågeställningar är centrerade kring barn och 

ungdomars motivation till fysisk aktivitet, vilket är ett viktigt ämne att beakta (Haverly & 

Krahnstoever- Davison, 2005).   

 

Vidare togs hänsyn till inte skada-principen genom att först och främst genomföra både 

intervjuer och enkäter i en trygg miljö för deltagarna. Intervjuerna tog plats på RUN’s kontor 

samt en av författarnas bostad, detta på initiativ från en av intevjupersonerna, medan enkäterna 

genomfördes i skolans lokaler. Fortsättningsvis tillfrågades projektledaren och 

projektassitenterna ifall de ville vara anonyma, och att det fanns möjlighet att koda om deras 

namn när de användes som referens. Då de svarade att det inte spelade någon roll ifall de var 

anonyma eller inte, uppges därav deras namn som referenser. Dock fanns det ändå en 

medvetenhet hos författarna kring att det kan uppstå viss problematik med att skriva ut 

respondenters fulla namn i forskningssammanhang. Detta då det finns risk för att det kan 

upplevas som känsligt för respondenter att få sina svar kritiskt granskade och tolkade. Eftersom 
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denna studie inte innehåller något kritiskt förhållningssätt, ansåg författarna därför att det inte 

skulle uppstå någon sådan problematik med att skriva ut intervjupersonernas fulla namn. 

Därutöver var samtliga elever som medverkade i enkätundersökningen anonyma, vilket innebär 

att enkätsvaren inte kan härledas till någon av eleverna. Dessutom beslutades att även hålla 

skolorna anonyma. På de två ställena där skolnamnen förekommer i resultatet, har dessa därför 

kodats som “YY” och “XX”. Då skolnamnen även förekommer i den första enkätfrågan (se 

bilaga 2), har författarna därför valt att sudda ut dessa. Konfidentialiteten bevarades genom att 

både de transkriberade intervjuerna samt enkätsvaren förvarades oåtkomligt för obehöriga. Fram 

till dess att ljudupptagningarna från intervjuerna hade transkriberats, förvarades de på en av 

författarnas mobiltelefon med personlig pin-kod. Efter transkriberingen raderades denna ljudfil 

från mobiltelefonen.Under studiens gång var transkriberingen dokumenterad i ett Google Docs 

dokument som endast studiens författare hade åtkomst till. Efter studiens genomförande kommer 

författarna kontakta Institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet för 

hjälp med arkivering av det transkriberade materialet. Likaså tillgodosågs rättviseprincipen. 

Detta genom att samtliga intervjupersoner deltog på lika villkor, samt att det var frivilligt för 

eleverna att delta i enkäten, där alla som valde att medverka också informerades om att de var 

anonyma. 

 
Resultat 
 
Intervjuer med RUN 
Under detta avsnitt presenteras resultatet som framkom från intervjuerna med ledarna i RUN. 

Författarnas kvalitativa innehållsanalys illustreras i figuren nedan.  

 
Figur 1. Överst presenteras sex kategorier och nederst redogörs för de tillhörande 

underkategorierna för respektive kategori.  
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Skapa relationer med eleverna  
 
Enligt Jennifer L, projektledare, syftar RUN’s arbete på anordning av aktiviteter till eleverna och 

att skapa relationer med dem. De arbetar med relationskapandet genom dagliga samtal med 

eleverna, deras ständiga tillgänglighet på skolgården och genom stöttning där det behövs. Vidare 

beskriver Jennifer L, projektledare, att deras synlighet på skolgården som ett sannolikt skäl till 

utökad aktivitet bland eleverna på rasten. Där elevernas aktivitet inte enbart syftar till deras 

deltagande i den dagliga aktiviteten eller utmaningen som anordnas. Utan deltagande syftar 

likaså till elevernas självständiga aktiviteter där de till exempel lånar ett hopprep eller en boll. 

Jennifer L, projektledare, beskriver: “men jag tror och känner liksom att det är många fler som 

ändå är aktiva på skolgården tack vare att vi är där skulle jag säga”.  

 

Fortsättningsvis beskriver Jennifer L, projektledare, betydelsen av relationsskapande till eleverna 

då vissa elever är betydligt mer tillbakadragna och i behov av mer tid. I citatet nedan beskriver 

hon hur hon aktivt över tid arbetat för att lära känna en specifik elev. 

 
Jennifer L, projektledare: Och när han kom i början, du vet han gick med händerna i fickorna och tittade ner 

i marken… och jag fick liksom verkligen så här… asså då gjorde han bara alla orienteringar, det var hans 

grej för då kunde han gå runt på egen hand, för han var inte bekväm att hänga där alla andra spelade basket 

eller fotboll. Men han gjorde alla våra sånna här bingo-orienteringar och grejer. Och nu då, nu pratar vi åtta 
månader senare, då är han liksom.. men han ska bara spela basket och innebandy. Och helst börja med 

någon av oss RUN-ledare och sen har han till och med varit med med de andra också någon gång. Och då 

ser man utvecklingen, att man bara måste få känna sig lite bekväm. Så att det.. ja det är härligt! 

  

Därefter förklarar Jennifer L, projektledare, hur ett stort antal elever under lång tid deltagit på 

RUN After school och dessutom vill eleverna fortsätta komma. Den största faktorn till detta tros 

vara ledarnas nära relation till eleverna. Vidare redogör Jennifer L, projektledare, för hur den 

nära relationen gjort det enklare att få in nya elever till RUN After school. Detta eftersom 

eleverna redan vet vilka RUN är genom deras synlighet under hela skoldagen. Hon beskriver: 

“för hade vi bara kommit till RUN After school, asså att det bara hade varit att.. satt upp 

affischer och du kan träna gratis efter skolan, så hade vi ju inte alls haft lika många barn, asså 

inte i närheten”. Jennifer L, projektledare, tror därför att elevernas höga närvaro vid RUN After 

School är ett resultat av ledarnas ständiga dialog med eleverna och hur de aktivt skapar relationer 

till dem. De är dessutom ständigt synliga och träffar eleverna på rasten och ser dem i 

korridorerna.  

 
Alla får vara med och tycka till 
 

Enligt Jennifer W, projektassistent, arbetar RUN för ett klimat bland eleverna där alla ska 

respektera och lyssna till varandra i gruppen under RUN After school. Jennifer W, 

projektassistent, beskriver: “Jo men vi försöker där att alla ska få säga och önska vad de vill till 

exempel, och när någon annan pratar att alla lyssnar, att man ska respektera varandra liksom.” 

Vidare betonar Jennifer W, projektassistent, betydelsen av bekräftelse gentemot alla eleverna, 

där det inte ska vara den som skriker högst som får sin vilja igenom. Hon beskriver därefter att 

det underlättar att vara två ledare under RUN After school. Hon lyfter fram det som en styrka i 

projektet eftersom hon anser att det är viktigt att alla elever blir sedda, vilket blir lättare att 

tillgodose när de är två ledare.  
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Enligt Sara, projektassistent, arbetar RUN dessutom för att skapa ett klimat där alla elever känner 

tillhörighet till gruppen. De värnar om alla elever och strukturerar ofta upp och bestämmer 

gruppindelning. Detta ska skapa känslan av ökad tillhörighet bland eleverna, där ingen ska 

behöva känna sig utanför.  

 
Sara, projektassistent: [...] så att inte det ska bli tydligt att nu går vi ihop två och två och så finns det inte 

någon till en enskild person. Utan det ska inte vara tydligt så, utan vi strukturerar upp det, vi sätter ihop 

grupperna, vi jobbar med den här miljön att nu är vi alla tillsammans här, vi ska trivas här tillsammans och 

man ska känna sig tillhörig i gruppen genom detta.   

 

Vad gäller deltagande i RUN After school, beskriver Sara, projektassistent, vidare hur de alla 

samlas i direkt anslutning till avslutningen av skoldagen, där de äter mellanmål tillsammans och 

går därefter ihop till hallen där de genomför den planerade aktiviteten. I anslutning till aktiviteten 

lyssnar de in vad eleverna vill göra för typ av aktivitet och dessutom vad eleverna tyckt om med 

aktiviteten.   

 

Jennifer W, projektassistent, förklarar att RUN vill att eleverna ska vara med och påverka de 

olika aktiviteter som finns på rasten och på RUN After school. Detta eftersom aktiviteterna är till 

för eleverna och att de av den anledning också ska få vara med och bestämma. På rasten har de 

därför en förslagslåda där eleverna får lägga förslag på aktiviteter, som RUN sedan försöker 

använda material från. 

 
Jennifer W, projektassistent: Och på after school så har de alltid en lek som de brukar köra och sen i slutet 

så får alla önska vad de vill göra. Men många elever tycker om att det är uppstyrt att de kommer med 

material och har styrt upp en lek, eftersom att annars om man röstar är det många elever som kan bli 

överkörda.   
 

Sara, projektassistent, redogör även hon för att eleverna får vara med och påverka de olika 

aktiviteterna.  

 
Sara, projektassistent: När det kommer till RUN After school så har vi ju dels kollat på vad tycker elever är 

roligt, och okej då tar vi det igen till nästa månadsplanering. Men vi har också en önskevecka som 

återkommer kanske två gånger per termin, där de får önska båda sina tillfällen tillsammans i grupp, vad de 

vill ha för aktivitet under nästa tillfälle.  

 

Stärka självkänslan  
 
Fortsättningsvis arbetar RUN med att stärka elevernas självkänsla. Jennifer W, projektassistent, 

förklarar att en del i arbetet med detta handlar om att uppmuntra de till att prova olika aktiviteter 

Hon beskriver att många elever tenderar att värdera sin fysiska förmåga negativt när de ställs 

inför nya aktiviteter som de inte testat på tidigare, vilket gör att de vill avstå från att försöka 

utföra dem. När så är fallet, förklarar hon vidare att RUN försöker sänka ribban och anpassa 

aktivitetens svårighetsgrad utefter elevernas förutsättningar: “... att om de ska hoppa över en 

plint, ja men det tycker några är läskigt. Ja men då kan vi sätta dit en liten plint så att de ändå 

kommer över, och då märker de att de klarar det.” Jennifer W, projektassistent, berättar att 

elevernas fysiska självkänsla ökar just när de själva märker att de faktiskt klarar av att utföra en 

aktivitet. Vidare uppger Sara, projektassistent, att hon tror att elevernas fysiska självkänsla även 

stärks av att det finns en kontinuitet i planeringen av aktiviteterna.    
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Sara, projektassistent: Sen så, ofta när det återkommer så här att vi kanske kör basket lite oftare, badminton 

oftare, fotboll oftare, så ser man ju även att de eleverna som kanske inte haft så högt självförtroende kring 

den här aktiviteten, kan få det mer och mer ju mer vi också kör olika aktiviteter. 

 

Därutöver beskriver Sara, projektassistent, hur RUN arbetar med att ha ett generellt positivt 

klimat i elevgrupperna på RUN After school, då de tänker sig att även detta bidrar till stärkandet 

av självkänslan. Där det är viktigt att man som ledare är positiv och peppar eleverna men likaså 

att eleverna får höra positiva kommentarer från sina kompisar. Jennifer L, projektledare, redogör 

för att hon tror att det som är avgörande för elevernas självkänsla, framförallt handlar om deras 

upplevelse av glädje när de gör en aktivitet, snarare än ifall de är tillfreds med sin prestation. 

 
Jennifer L, projektledare: Men att självkänslan och att känna att man är bra på idrott, eller på en aktivitet, 

behöver ju inte vara just att åh jag klarade att göra tio armhävningar. Utan det kanske är att man associerar 

det med att vad kul jag har med min kompis när vi utövar idrott, eller någonting. Att jag tror att det snarare 

hänger på det, än på vad man gör. Sen är det väl klart att om någon sätter ett mål i fotboll och kände yes 

idag gick det bra, så är det klart att det är super. 

 

På motsvarande sätt, menar Jennifer L, projektledare, att det som minskar självkänslan bland 

eleverna, är just när det saknas en positiv association med stämningen i gruppen på after school.  

 
Jennifer L, projektledare: Och snarare det som minskar den, när man känner att man inte lyckas, tror jag 

också hänger på om de känner att hela stämningen på RUN vart inge bra, för att vi har stått och skrikit och 
det har varit tjafsigt.. för då känner de ju att jag fick inte göra någonting idag, det vart ingenting liksom. 

Och då känner de väl att jag fick inte ha roligt. Och jag tror att det är mer att det handlar om.. asså just i den 

här åldern, så handlar det nog mer om vilken känsla du har när du lämnar aktiviteten, snarare tror jag 

faktiskt. 

 

Många alternativ, något för alla 
 
Vid planeringen av aktiviteterna som RUN erbjuder under rastverksamheten, förklarar Jennifer 

W, projektassistent, att en aspekt som de lägger särskilt stor vikt vid, är att det ska finnas något 

som passar alla.  
 

Jennifer W, projektassistent: Ja vi försöker ju göra att det ska finnas något för alla. Dels att det ska var det 

här att det bara ska finnas material som de kan använda egna fantasin liksom och göra vad de vill. Sen har 

vi ju någon utmaning och det är ofta för dom som kanske gillar det med lite tävling och sånt där. Sen har vi 

den här att man kan promenera, för dom som kanske inte gillar att, ja vi försöker hitta så det ska finnas 

något för alla. Så alla hittar sin grej. Sen spelar det ingen roll vad de gör så länge de rör på sig. 

 

Detta är även något som Sara, projektassistent, uppger. 

 
Sara, projektassistent: På rasten så har vi lite olika aktiviteter som vi erbjuder eleverna. Vi brukar ha någon 

typ av orientering, vi brukar ha en lek och sen brukar vi ha en utmaning. Och det varierar lite från vecka till 

vecka, men allt för att ha lite aktiviteter för att eleverna ska kunna komma dit och se vad vi har. Så vi dukar 

upp på en tavla och sen så får de välja lite utifrån vad de läser och ser där. Och sen har vi också en att “gå 

genom Sverige- utmaning”. Så det är väl lite det vi har. Lekarna är ju också utifrån ibland elevernas 

önskemål men ibland sätter vi lekar, ibland har vi hört och lyssnar in vad de önskar. Så då använder vi det 

med. 
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Vidare berättar Jennifer L, projektledare, att de även finner det viktigt att visuellt visa upp 

bredden på de olika alternativen som erbjuds. Hon tänker sig att detta underlättar för eleverna att 

hitta en aktivitet som passar just dem.  

 
Jennifer L, projektledare: Ja, men det är väl mest att man försöker ställa ut saker så att det ser inbjudande 

ut, för jag tror att det mycket handlar om det, att man eh… asså det kan vara en sån här jättelöjlig sak som 

jag började göra på YY.. att man tar en bänk till att rada upp allt material, för att då ser de vad det finns för 

utbud och så är det roligt att gå dit och ta en boll för den ligger på rad med massa andra. Nej men asså det 

är ju jättenkla saker, men jag menar om allting hade legat i en kasse, asså ja nej det ser väl inte dem, då vet 
dem inte.  

 

Sara, projektassistent, berättar därutöver, att ytterligare ett visuellt hjälpmedel som de använder, 

är en stor trätavla där de skriver upp aktiviteterna för dagen. Detta för att även den vägen visa 

upp att det finns många alternativ att välja mellan. 

 

Anpassa gruppindelning och erbjuda kravlösa aktiviteter  

 
Sara, projektassistent, beskriver att en orsak till elevernas deltagande på RUN After school, är att 

eleverna samtidigt får umgås med sina kompisar. Sara, projektassistent, redogör för hur de ofta 

delar in eleverna i grupper på RUN After school eftersom ingen ska behöva känna sig utanför. 

Dock behöver de ofta skapa grupper där eleverna hamnar tillsammans med sina kompisar, då 

eleverna ofta har en särskild person som de gärna vill vara med. Om de inte hamnar i samma 

grupp ökar risken att eleverna istället går hem. Jennifer L, projektledare, lyfter likaså umgänge 

med kompisar som en viktig aspekt för deltagandet bland eleverna på RUN After school och 

menar att många elever deltar eftersom de får ha det roligt tillsammans med sina kompisar. 

Fortsättningsvis beskriver Jennifer L, projektledare, skillnaden med RUN After School och en 

idrottsförening. Där man i en idrottsförening ofta får nya kompisar medan eleverna på RUN 

After school redan känner varandra från skolan, de har sina roller och de har sina närmaste 

kompisar. Detta visar sig på RUN After school, där eleverna söker sig till de som de redan 

känner och detta får betydelse för lagindelning.  

 
Jennifer L, projektledare: Och det har ju vi diskuterat väldigt mycket, det här med till exempel i 

lagindelning, att varför ska vi liksom promt sära på två stycken som är bästa vänner, för de är ju där 

tillsammans för att ha kul efter skolan. Och de kommer ju inte röra på sig bättre för att de inte är i samma 

lag. 
 

Jennifer W, projektassistent, beskriver att RUN arbetar mycket med att aktiviteterna som de 

erbjuder ska vara kravlösa. Hon uppger fortsättningsvis att de nästan aldrig håller koll på 

poängställningar eller räknar mål, och inte heller lägger någon värdering i ifall någon vann eller 

om någon var bättre. Hon förklarar dock att det ofta förekommer att barnen vill göra det, men att 

det inte är något som RUN vill ha i fokus. Detta eftersom de just vill hålla det kravlöst och gärna 

vill undvika tävlingsmoment. Sara, projektassistent, menar på att detta bidrar till att det skapas 

mycket rörelse bland eleverna, utan att de egentligen reflekterar kring detta.  

 
Sara, projektassistent: Det är hela tiden lekar och aktiviteter som vi aldrig någonsin ställer krav på att nu 

ska du springa 100 m utan att stanna, det är aldrig sånna krav vi ställer på dem. Utan man kommer dit, man 

rör sig, man springer efter en boll ibland, man kör spring på stafetten, man leker … så där finns aldrig …. vi 

kör ju aktiviteter som ofta jag upplever att vi … det … som blir jättemycket rörelse men man vet inte om att 

man rör sig så mycket.   
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Vidare förklarar Jennifer L, projektledare, att målet med rastverksamheten på RUN, är att få 

eleverna fysiskt aktiva överhuvudtaget. Om de sedan väljer att aktivera sig med de hjälp av de 

aktiviteter som RUN erbjuder, eller ifall de gör det på egen hand, spelar mindre roll, så länge de 

är fysisk aktiva.   

 
Jennifer L, projektledare: På rasten försöker vi ju se till att liksom fånga upp de eleverna som … oftast så 

kommer de ju självmant till oss, och de som inte kommer kan man absolut försöka fånga upp, men om de 

håller på med någonting på egen hand som innefattar fysisk aktivitet, så finns det ju inte direkt någon 

anledning för oss att vara där och pilla liksom .Utan vi har ju våra planerade aktiviteter och dessutom att vi 

tar ut material som … det ska vara mycket att de kan leka och spela på egen hand som till exempel basket, 
fotboll, innebandy eller hopprep eller vad det nu kan vara. Och sen har vi våra utmaningar som de gör och 

ja…[...] 

 

Utmaningar med projektet 

 
Fortsättningsvis förklarar Jennifer L, projektledare, att konceptet såsom RUN After school är 

utformat, gör det svårt att erbjuda samma utsträckning av fria valmöjligheter för eleverna, 

jämfört med under rastverksamheten.  

 
Jennifer L, projektledare: Rasten är ju mycket mer fri, där blir det ju verkligen att de kan välja vad de vill 

göra. Sen så är det ju tyvärr så att vi behöver hålla vissa ramar på RUN After school så att det ska fungera. 

Och då blir det en aktivitet som vi har bestämt och sen att de får önska på slutet. Men jag menar, om den 

aktiviteten som vi har bestämt.. om någon inte vill göra den, så tyvärr har vi inte jättemycket tid eller 

utrymme eller resurser att kunna göra någonting annat med den eleven. Utan det blir ju det som vi har 
bestämt.  
 

Jennifer L, projektledare, uppger dock att RUN är lyhörda och noterar elevernas önskemål om 

aktiviteter och inkluderar det i kommande veckoplaneringar. Det svåra enligt henne är att det, i 

brist på resurser, i stunden inte finns möjlighet att avvika från planeringen och erbjuda något 

annat, vilket ibland leder till att vissa går hem.  

 
Sara, projektassistent, förklarar att det är en svår balans mellan hur väl valet av aktivitet främjar 

motivationen till deltagande bland eleverna, och uppger att motivationsfaktorerna är väldigt 

spridda i gruppen. Väljer de en aktivitet som är uppskattad bland många, når de en viss typ av 

målgrupp, samtidigt som de riskerar att tappa en annan och vice versa: “... ibland så når vi fler 

genom att vi kör kanske spökboll och vi kör lite mer lek-lek. Och när det är mer fotbollsstyrt når 

vi en viss målgrupp”.  

 

Jennifer L, projektledare, beskriver vidare utmaningarna med att göra RUN After school 

lättillgängligt för alla elever. Hon förklarar att många elever gillar bollspel men samtidigt vill de 

stärka de elever som inte är typiska idrottspersoner, som inte spelar i ett lag eller håller på med 

någon sport.  
 

Jennifer L, projektledare: [...] Men jag menar om vi planerar en spökbollslektion, är den lättillgänglig för 

alla? Eller blir det att de främjas som vill skjuta hårda bollar och tar mycket plats? Vad händer med de som 

är bollrädda? För att i det gamla konceptet, då hade vi ju utrymme att då, om någon var bollrädd och inte 

ville vara med på spökboll, så kunde de göra någonting annat. Och det utrymmet finns ju inte på RUN-

lektionerna nu, för nu är vi två ledare som ska hålla i hela aktiviteten.  
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Enligt Jennifer W, projektassistent, gör bristen på resurser och likaså tid, att det blir svårt att nå 

fram till alla elever på RUN After school.  

 
Jennifer W, projektassistent: [...] Jag upplevde på det gamla sättet, när vi, eller projektformen när vi gick 

bredvid idrottsläraren, att det var lättare. För många behöver tid, att man ska bygga upp en tillit och där 

kunde man ju sitta och prata med en elev en hel lektion, som vissa behöver, och det är väl så jag känner nu 

att man inte hinner, eller har möjlighet till. Men sen asså, man lyckas ändå att få de flesta att röra på sig i 

stunden, men man vill ju kunna påverka dom på längre sikt. Och det känner jag kan vara lite svårt. Sen är 
det såklart att, jo vissa är svårare. Men varför, jo men för man känner att man hade velat ha mer tid med 

dom och även på, på den gamla projektformen så var man mer, då var vi mer som en kompis. Nu i det här 

så är vi mer som en lärare. När vi håller och har regler, med konsekvenser, man kunde få lite mer kontakt 

med dom innan.  

 

Jennifer L, projektledare, beskriver likaså hur den nya projektformen gjort det problematiskt att 

nå fram till alla elever. Hon redogör dessutom för hur den nya projektformen gjort att de tappat 

den specifika eleven som de arbetade med under idrotten, som är i behov av mer tid och 

stöttning. Detta eftersom RUN After school är frivilligt, vilket har resulterat i att den eleven 

istället gått hem. Jennifer L, projektledare, menar att med den nya projektformen kanske de 

täcker in fler elever som får röra på sig extra i veckan. Dock får de elever som är i behov av mer 

stöttning kanske istället en sämre idrottslektion och rör inte på sig lika mycket eller inte alls. 

Vidare beskriver Jennifer L, projektledare, att det stökiga klimatet som tenderar att infinna sig på 

RUN After school, är en bidragande faktor till att vissa elever undviker att delta.  

 
Jennifer L, projektledare: [...] Och sen så tror jag att det vi har tappat många på, till exempel som kom 
tillbaka nu när tjejerna började komma på XX..i början tappade vi ju jättemånga av de här lite blyga tjejerna 

för att det var så stökigt. De ville ju inte komma för att det var kaos och vi bara skrek och alla sprang 

omkring. Asså det vart liksom.. jag hade inte heller velat, asså nej. Så jag tror att ibland sätter de ju käppar 

för varandra, för att en del förstör aktiviteterna, och det är typiskt de eleverna som tar mycket plats, säkert 

på alla lektioner i skolan i hela klassen, som har de rollerna i klassen. För det är också de vi lockar till oss, 

för de är ju energiska och vill vara med liksom. Och då är det ju lite de här barnen som är lite mer försiktiga 

och som man kanske hade velat haft på RUN, för att det är den målgruppen man faktiskt vill… men jag tror 

att de här eleverna som tar mycket plats, tyvärr sätter lite stopp för att alla ska vilja delta. Samtidigt kan inte 

vi välja ut vilka som ska delta, asså vi är ju glada för alla som är där så klart.  

 

Enkäter med eleverna 
Under detta avsnitt presenteras den delen av resultatet som utgörs av elevernas svar på enkäten. 

Resultatet från enkäterna redogör för elevernas orsaker till deltagande, samt icke-deltagande i 

RUN After school.    

 
Deltar du i RUN After school? 
 
Tabell 2. Tabellen visar svarsalternativen på frågan “Deltar du i RUN After school?” samt 

antalet elever som svarade på frågan.   
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Figur 2. Diagrammet visar fördelningen av elevernas svar från tabell 2. Den lodräta axeln visar 

elevantalet, och på den vågräta axeln anges fördelningen mellan årskurserna, samt en 

sammanställning av alla svar totalt. 
 
 
Varför deltar du i RUN? 
 
Tabell 3. Tabellen visar svarsalternativen på frågan “Varför deltar du i RUN?” samt antalet 

elever som svarade på frågan.  
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Figur 3. Diagrammet visar fördelningen av elevernas svar från tabell 3. Den lodräta axeln visar 

elevantalet och den vågräta axeln visar de olika svarsalternativen. 

 
Varför deltar du inte oftare eller inte alls i RUN? 
 
Tabell 4. Tabellen visar svarsalternativen på frågan “Varför deltar du inte oftare eller inte alls i 

RUN?” samt antalet elever som svarade på frågan.   



 

26 

 

 
 

 
Figur 4. Diagrammet visar fördelningen av elevernas svar från tabell 4.  Den lodräta axeln visar 

elevantalet och den vågräta axeln visar de olika svarsalternativen.  

 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
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Beslutet att använda mixade metoder, tillförde såväl bredd som djup till studien, då både RUN’s 

perspektiv och elevernas perspektiv togs i beaktning. Intervjuerna gav en mer detaljerad bild, 

medan enkäterna bidrog till att skapa en mer generaliserbar uppfattning, vilket kompletterade 

varandra på ett bra sätt. Att tillämpa mixade metoder, resulterar i att man får en mer ingående 

förståelse för det undersökta problemområdet (Creswell & Creswell, 2018).  

 

Sett till den kvalitativa delen av metoden, är en av styrkorna att författarna genom intervjuerna 

kom i direkt kontakt med primärkällan, vilket är att föredra då detta räknas som 

förstahandsinformation (Kristensson, 2014). Att författarna valde att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer tillförde dessutom nyans i intervjusvaren, vilket generade en mer 

allsidig bild. Detta eftersom semistrukterade intervjuer innehåller öppna frågor, vilket ger 

intervjupersonen utrymme att besvara frågorna utifrån friare ramar (Kristensson, 2014). Något 

som dock kan betraktas som en svaghet, och som potentiellt drar ner verifierbarheten, är att 

intervjuguiden bestod av för många frågor till antalet i förhållande till vad som var relevant för 

rapportens syfte. Ytterligare något att ta i beaktande, är att kvalitativa intervjuer är baserade på 

intervjupersonernas utsagor, vilket försvårar verifieringen av resultatet. Därmed hade andra 

metoder, såsom exempelvis observationer, varit lämpliga att använda i kompletterande syfte, för 

att stärka intervjupersonernas utsagor.   
 

Därutöver är en svaghet ur tillförlitlighets synpunkt, att det endast var en av författarna som hade 

möjlighet att genomföra intervjuerna med intervjupersonerna. Eftersom författaren som 

genomförde intervjuerna dessutom gjorde sin VFU på RUN-projektet, förelåg en potentiell risk 

med att författarens förförståelse skulle påverka resultatet. Detta vägdes dock upp av att 

bearbetning och analys gjordes tillsammans av båda författarna, där den andra författaren som 

inte var närvarande under intervjuerna, kunde bidra med nya infallsvinklar. Att fler än en person 

är delaktiga i bearbetning- och analysprocessen rekommenderas för att få ett mer nyanserat 

resultat, fritt från förutfattade meningar (Kristensson, 2014). 

 

En nackdel med kvalitativa intervjuer är att det finns en eventuell risk för att intervjupersonen 

påverkas av intervjuarens direkta närvaro. Detta kan i fråga framkalla nervositet och osäkerhet 

hos intervjupersonen, vilket kan ta sig uttryck på så vis att hen anpassar sina svar i enlighet med 

vad hen själv upplever att intervjuaren förväntar sig höra (Kristensson, 2014). En styrka i just 

detta avseende, är dock att intervjuerna gjordes i en miljö som RUN själva valde, vilket inger en 

känsla av trygghet. Dessutom var RUN redan bekanta med författaren som intervjuade sedan 

innan, med tanke på författarens genomförda VFU på RUN-projektet, vilket även det kan ha 

varit betryggande. 

 

Vad gäller den kvantitativa delen av metoden å andra sidan, är en av svagheterna att enkäterna 

inte utformades av författarna själva, utan av RUN. Inledningsvis övervägde författarna att 

utforma enkäter på egen hand. Dock insåg de att de då troligtvis hade behövt begränsa sig till 

endast en eller ett fåtal klasser på skolorna, för att utifrån studiens tidsramar hinna genomföra 

dem. Eftersom författarna var ute efter bredd i enkäterna, beslutades således att använda RUN’s 

enkätsvar som underlag, eftersom de då hade möjlighet att nå ett större urval. Något som dock är 

en styrka, är att en av författarna deltog i arbetet att genomföra enkäterna med eleverna ute på 

skolorna. På så vis fick författaren insyn i hur mätinstrumentet tillämpades, vilket därmed stärkte 

studiens reliabilitet. När det kommer till karaktären på frågorna, kan en av riskerna med öppna 

frågor vara att de besvaras med långa svar, vilket försvårar att analysera de på gruppnivå 
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(Kristensson, 2014). Detta kan i fråga ha varit ytterligare en svaghet i studien. Om ett 

frågeformulär å andra sidan endast innehåller slutna frågor, kan det dock finnas en risk för 

bortfall om ingen av svarsalternativen ligger i linje med deltagarna (Kristensson, 2014). För att 

undvika denna risk, ansåg författarna därför att de två öppna frågorna lämpade sig väl.   

 

Resultatdiskussion  
 
Hur kan RUN’s arbete uppfattas främja elevernas motivation till fysisk aktivitet?   
 
Stärka känslan av kompetens  
 

Enligt SDT är kompetens en viktig faktor för att utveckla inre motivation, där en individ 

upplever sig som kompetent när individen upplever sig besitta förmågan att bemästra de 

praktiska färdigheterna som en situation kräver (Teixeira m.fl., 2012). RUN arbetar för att stärka 

elevernas självkänsla genom uppmuntran att prova på nya aktiviteter och anpassa 

svårighetsgraden efter elevernas förutsättningar. Detta eftersom RUN har noterat att många 

elever värderar sin fysiska förmåga negativt och inte vill prova nya aktiviteter. Det i sin tur ger 

en indikation om att eleverna upplever en bristande känsla av kompetens inför vissa aktiviteter, 

då en aktivitet som anses för komplicerad kommer hämma känslan av kompetens (Teixeira m.fl., 

2012). Som i sin tur kan minska individens vilja att delta i aktiviteten (Ryan m.fl., 2009). 

RUN anpassar svårighetsgraden genom att exempelvis sänka en plint, vilket gör aktiviteten 

enklare att genomföra. Detta skulle kunna stärka elevernas känsla av kompetens eftersom 

utmaningarna upplevs som lagom svåra och därför möjliga att överkomma (Teixeira m.fl., 2012). 

Dessa anpassningar har resulterat i att eleverna vill genomföra aktiviteten, vilket sannolikt ökar 

deras självkänsla. Troligen leder det även till ett stärkande av elevernas upplevelse av 

kompetens, då känslan av kompetens infinner sig när individen på ett effektivt sätt bemästrar 

utmanande aktiviteter (Wilson m.fl., 2008). Där aktiviteternas svårighetsgrad därför bör ha en 

utmanande karaktär, där individen behöver göra en ansträngning men upplever aktiviteten som 

möjligt att bemästra (Teixeira m.fl., 2012). Då för simpla aktiviteter inte heller är gynnsamma för 

en individs upplevelse av kompetens (Teixeira m.fl., 2012). Eftersom eleverna går från att inte 

vilja prova på aktiviteter till att faktiskt vilja genomföra dom, kan man tänka sig att aktiviteternas 

svårighetsgrad ligger på en nivå som har en positiv inverkan på upplevelsen av kompetens. 

Vidare sker det en kontinuitet i aktiviteter, där aktiviteter periodvis strategiskt återkommer, vilket 

ska öka elevernas självkänsla. Då övning ger färdighet kommer detta sannolikt öka elevernas 

praktiska kunskaper om vad den fysiska aktiviteten kräver. Detta kan i sin tur även generera en 

ökad känsla av kompetens, eftersom kompetens infinner sig när man upplever sig ha förmågan 

att bemästra de praktiska färdigheter en situation kräver (Teixeira m.fl., 2012). Eftersom 

kompetens är en viktig pelare för den inre motivationen (Teixeira m.fl., 2012) kan dessa 

anpassningar och kontinuitet i aktiviteter, uppfattas ha en positiv inverkan på elevernas 

motivation att utföra mer fysisk aktivitet.  

 

Fortsättningsvis är positiv feedback en viktig faktor för utvecklandet av kompetens enligt SDT 

(Ryan m.fl., 2009). RUN arbetar för att ha ett generellt positivt klimat på RUN After school då 

detta ska bidra till en ökad självkänsla hos eleverna, när det kommer till att utöva idrott. Där 

RUN ska inneha en positiv inställning och ge positiv respons. Dessutom är elevernas relation till 

varandra i fokus, där det är viktigt med upplyftande kommentarer inom gruppen. Detta skulle 
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kunna stärka elevernas känsla av kompetens då personer i ens sociala kontext spelar en 

avgörande roll för huruvida en individ får en tilltro till sin egen förmåga (Ryan m.fl., 2009) och 

det mest fördelaktiga sättet att tillfredsställa kompetens, att förmedla positiv feedback (Deci & 

Ryan, 2000). Enligt RUN är det som tros minska självkänslan, som gör att eleverna känner att de 

inte lyckas, är just hela stämningen i sin helhet på RUN. Om ledarna exempelvis är upprörda och 

skriker och är bidragande till att eleverna inte har det roligt, kommer detta i sin tur minska 

självkänslan. Genom detta visar RUN dessutom en förståelse om vad som minskar känslan av 

kompetens, då ett negativt bemötande, såsom att någon exempelvis uttrycker kritik eller dylikt, 

att minska individens känsla av kompetens och därmed minska den inre motivationen (Ryan 

m.fl., 2009). Denna förståelse har sannolikt bidragit till hur RUN strävar efter att skapa en 

positiv association gentemot aktiviteten. Där de menar att om eleverna lämnar med en positiv 

känsla, kommer detta sannolikt ha en stärkande effekt på elevernas självkänsla. Detta påvisar hur 

miljön på RUN troligtvis främjar känslan av kompetens hos eleverna, då det mest fördelaktiga 

sättet att tillfredsställa kompetens, är att förmedla positiv feedback (Deci & Ryan, 2000). Således 

är det möjligt att motivationen till fysisk aktivitet kan öka därigenom. Detta eftersom när 

personer i en individs omgivning såsom coacher, föräldrar, vänner eller liknande ger positiv 

feedback, ökar detta individens självförtroende och stärker individens motivation till att fortsätta 

med aktiviteten (Ryan m.fl., 2009).  

 

Stödja autonomi 
 
SDT menar på att autonomi grundar sig i den upplevda känslan av självbestämmande, att ha fria 

och kravlösa valmöjligheter (Teixeira m.fl., 2012). Genom att tillgodose autonomi hos individer 

kan deras inre motivation öka (Teixeira m.fl., 2012). RUN arbetar ständigt med att tillhandahålla 

många olika alternativ. Vid planeringen av aktiviteterna som RUN erbjuder under 

rastverksamheten, är målet att det ska finnas något för alla. Aktiviteterna visualiseras dessutom 

på olika sätt för att tydliggöra att det finns ett flertal olika aktiviteter att välja på. Detta skulle 

kunna främja autonomin hos eleverna då ett sätt att stödja autonomin är genom att erbjuda flera 

alternativ, då detta kommer öka individens känsla av valfrihet (Wilson m.fl., 2008).  

Vidare lägger RUN stor vikt vid att aktiviteterna i sig ska vara kravlösa, där eleverna själva får 

välja vad de vill göra. RUN’s arbete syftar till att få elever att röra på sig, men vilken typ av 

fysisk aktivitet de sedan väljer att göra, har desto mindre betydelse. Det ställs inga särskilda krav 

på hur den fysiska aktiviteten ska se ut eller genomföras, utan målet är uteslutande att eleverna 

faktiskt utför någon form av fysisk aktivitet. Ett sådant förhållningssätt stämmer väl överens med 

främjandet av en autonomistödjande miljö, då autonomi handlar om självbestämmande och 

kravlösa valmöjligheter (Teixeira m.fl., 2012). Vidare vill RUN dessutom undvika 

tävlingsmoment, vilket likaså stämmer överens med en autonomistödjande miljö. Då en miljö 

som fokuserar på yttre belöningar kommer minska känslan av autonomi och därmed 

motivationen att delta (Ryan m.fl., 2009). Genom dessa sätt att främja autonomi på, skulle det 

kunna uppfattas ha en positiv effekt på elevernas motivation att vilja delta i fysisk aktivitet, detta 

eftersom den inre motivationen kan öka om man tillgodoser autonomi (Teixeira m.fl., 2012). 

 

Fortsättningsvis är omgivningen är väldigt styrande i hur väl individer upplever känslan av 

autonomi eller inte (Ryan m.fl., 2009). RUN arbetar aktivt med att lyssna på eleverna och ta 

hänsyn till deras perspektiv. Detta genom att de ständigt för dialog med eleverna för att lyssna in 

vilka aktiviteter som de uppskattar respektive inte uppskattar att göra, vilket de sedan för vidare 
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till planeringen av kommande aktiviteter. Detta skulle kunna främja autonomin hos eleverna, då 

en autonomistödjande miljö handlar om att inneha ett empatiskt förhållningssätt och aktivt lyssna 

på individerna (Wilson m.fl., 2008). Vidare visar RUN förståelse för eleverna och tar hänsyn till 

deras perspektiv, då en ingående beskrivning görs till varför en anpassning av gruppindelning 

bör ske. Detta handlar bland annat om hur deltagandet på RUN After school är kopplat till att 

eleverna redan känner varandra. Enligt RUN deltar många elever på RUN After school för att ha 

det roligt tillsammans med sina kompisar, vilket gör att de därför vill vara i samma lag. Därför 

anpassar RUN gruppindelningen efter elevernas önskemål och ser till att eleverna hamnar 

tillsammans med någon kompis. Detta kan likaså stödja känslan av autonomi hos eleverna, då 

enligt SDT bör man ta hänsyn till individers perspektiv och stödja deras val (Teixeira m.fl., 

2012). Därefter arbetar RUN med att eleverna får vara med och påverka vilken typ av aktivitet 

de vill genomföra på flera olika sätt. Bland annat genom en förslagslåda på rasten där eleverna 

själva kan skriva ned sina önskemål, samt att de även med jämna mellanrum erbjuder 

önskeveckor på RUN After school. RUN menar att aktiviteterna är till för eleverna och anser att 

de därmed också bör få vara med och bestämma. Då en autonomistödjande miljö handlar om att 

uppmuntra individers egna preferesen (Ryan m.fl., 2009) kan det uppfattas som att RUN arbetar 

för en sådant klimat. Genom att främja autonomin, skulle detta kunna uppfattas öka elevernas 

motivation att delta i den fysiska aktiviten. Detta eftersom en individ som upplever autonomi är 

självorganiserad och känner en viljestyrka att delta i aktiviteter (Ryan m.fl., 2009). 

 

Öka känslan av tillhörighet  
 

Enligt SDT handlar tillhörighet om att känna en meningsfull samhörighet och anknytning till 

andra individer i en social kontext, där man finner mening i att dela samma intressen (Teixeira 

m.fl., 2012). Eftersom individer har ett behov av att känna en meningsfull koppling till andra 

människor (Deci & Ryan, 2000), är känslan av tillhörighet en väsentlig del för individens inre 

motivation och välbefinnande (Ryan m.fl., 2009). RUN arbetar för att skapa relationer till 

eleverna genom deras ständiga tillgänglighet på skolgården, genom dagliga samtal med eleverna 

och genom stöttning där det behövs. Detta är något som skulle kunna öka elevernas känsla av 

tillhörighet, då tillhörighet handlar om den värme, omsorg och engagemang som andra ger (Deci 

& Ryan, 2000). När en individ upplever känslan av tillhörighet känner man sig inkluderad och 

att andra människor bryr sig om en (Ryan m.fl., 2009). Vidare tros relationen mellan RUN och 

eleverna vara en betydande faktor för att rekrytera och behålla eleverna i de olika aktiviteterna 

RUN erbjuder, både på RUN After school och på rastverksamheten. Sannolikt stämmer detta, 

mot bakgrund av att RUN under en åtta månaders period, arbetat för att lära känna en specifik 

elev. Från början gick denna elev mest med händerna i fickorna och tittade ner i backen och ville 

endast genomföra orientering på egen hand. Över tid har eleven utvecklats till att vilja delta i 

flera olika aktiviteter såsom basket och innebandy, och dessutom tillsammans med andra 

individer. Detta kan indikera att eleven med tiden upplevt en större känsla av tillhörighet, vilket 

bidragit till det ökade deltagande i den fysiska aktiviteten, då den inre motivationen blir större 

vid bekräftelse och trygghet från andra (Deci & Ryan, 2000). 

Som tidigare nämnts är känslan av tillhörighet en väsentlig del för inre motivation (Ryan m.fl., 

2009) och dessutom ökar den inre motivationen vid bekräftelse och trygghet från andra (Deci & 

Ryan, 2000). RUN arbetar för ett klimat bland eleverna där alla ska respektera och lyssna till 

varandra, där de försöker skapa känslan av gemenskap i samband med att de utför aktiviteterna. 
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Dessutom äter alla mellanmål tillsammans innan de går vidare till RUN After school. Detta kan 

ses som ett sätt att försöka öka känslan av tillhörighet hos eleverna. Eftersom ett främjande av 

tillhörighet handlar om att skapa en empatisk och positiv miljö där man tar hänsyn till varandra 

(Teixeira m.fl., 2012). Där det krävs det att individerna som ingår i gruppen upplever sig vara en 

del av ett sammanhang, där de känner social anknytning till varandra och blir bekräftade 

därigenom (Lindwall m.fl., 2016). Vidare försöker RUN bekräfta och se alla elever och ser till 

att ingen känner sig utanför, vilket de gör genom att själva sköta gruppindelningen. Detta kan 

öka känslan av tillhörighet eftersom när en individ upplever känslan av tillhörighet känner man 

sig inkluderad och att andra människor bryr sig om en (Ryan m.fl., 2009). Genom att öka känslan 

av tillhörighet kan detta uppfattas en positiv inverkan på elevernas motivation att delta i den 

fysiska aktiviteten, detta eftersom tillhörighet är en väsentlig del för individens inre motivation 

(Ryan m.fl., 2009).  

Vilken problematik kan uppfattas finnas med att främja elevernas motivation till 
fysisk aktivitet i RUN-projektet? 
 

Problematik med att stödja autonomi 
 

Till att börja med finns inte utrymmet att erbjuda samma bredd av valmöjligheter till alla på 

RUN After school som det gör på rastverksamheten. På så vis kan autonomin påverkas negativt, 

detta då autonomi grundar sig i den upplevda känslan av självbestämmande, att ha fria och 

kravlösa valmöjligheter (Teixeira m.fl., 2012). Där det fria valet är särskilt centralt, och handlar 

om att tillhandahålla olika alternativ för att öka individens känsla av valfrihet (Wilson m.fl., 

2008). I den mån det går, försöker RUN ändå erbjuda eleverna valmöjligheter, där de på slutet av 

varje RUN After school får önska vad de vill göra. RUN lyssnar likaså in vad eleverna föredrar 

för typ av aktiviteter, och inkluderar det i kommande veckoplaneringar. Dock har RUN en fast 

aktivitet vid varje tillfälle under RUN After school, och finns det elever som hellre vill göra 

något annat än den, så har inte RUN möjlighet att erbjuda något annat just där och då. 

Autonomibehovet bör tillgodoses genom att den omkringvarande miljön stödjer och uppmuntrar 

individers egna preferenser, då detta öppnar upp för reflektion och känslan av ett fritt val, vilket i 

sin tur ger ett ökad deltagande (Ryan m.fl., 2009). Då det brister i RUN’s förmåga att stödja 

autonomi, kan detta uppfattas ha en negativ inverkan på elevernas motivation att delta i fysisk 

aktivitet, då autonomi är en viktig del för att skapa förutsättning för den inre motivationen 

(Wilson m.fl., 2008).  

 

RUN beskriver att motivationen är spridd i gruppen, där valet av aktivitet spelar en avgörande 

roll. Väljer RUN en viss typ av aktivitet når de en viss typ av målgrupp, och väljer de en annan 

så når de en annan. Erbjuder RUN exempelvis spökboll som aktivitet, främjas motivationen 

bland de som gillar att ta plats och att skjuta hårda bollar, medan de som är bollrädda inte vill 

delta, utan går hem istället. I motsats till den gamla projektformen, där RUN hade möjlighet att 

göra en annan aktivitet med den eleven som inte ville delta, finns numera inte det utrymmet. Av 

upplägget på RUN After school att döma, framgår det därmed att de begränsade 

valmöjligheterna inte tillgodoser autonomin fullt ut hos alla elever. Om en individ upplever 

autonomi, är hen självorganiserad och visar på en vilja att delta i aktiviteter (Ryan m.fl., 2009). 

Eftersom det i exemplet med spökbollsaktiviteten går att urskilja en tendens kring att elever 

undviker att delta i vissa aktiviteter som RUN bestämmer, kan detta tänkas bero på att de inte är 
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motiverade nog till följd av att de inte upplever tillräcklig autonomi. Även om RUN låter 

eleverna önska aktivitet i slutet, berör ju detta de eleverna som också är kvar till just slutet. 

Sannolikt är det de eleverna som tycker att huvudaktiviteten är rolig i sig. Finns det elever som 

har gått hem till följd av att de inte tycker om den, spelar det ingen roll ifall önskemål tillgodoses 

på slutet, eftersom de eleverna ändå inte är närvarande. Mot bakgrund av detta, tycks bristen på 

autonomi utgöra en risk för att elever avstår från att vara fysiskt aktiva.  

 

Utmaning att tillgodose kompetensbehovet 
 

Utöver autonomin, är som sagt även upplevelsen av kompetens avgörande för den inre 

motivationen (Teixeira m.fl., 2012). vilket också det emellanåt framstår som en utmaning att 

tillgodose under RUN After school. För att en individ ska känna sig kompetent, krävs det att hen 

upplever sig besitta förmågan att bemästra de praktiska färdigheterna som en situation kräver. 

Dock bör svårighetsgraden ligga på en lagom nivå, som individen upplever vara möjlig att 

överkomma (Teixeira m.fl., 2012). Om man ser till RUN After school, och det exempelvis 

erbjuds en bollaktivitet, kommer detta troligtvis resultera i att de eleverna som känner sig 

kompetenta på bollsport, också är de eleverna som kommer delta och vara fysiskt aktiva. De 

eleverna som å andra sidan inte känner sig duktiga på bollsport, kommer sannolikt göra det 

motsatta och undvika deltagande. Därmed kan man tänka sig att motivationen till fysisk aktivitet 

i detta avseende, hämmas av bristen på upplevelsen av kompetens. Vidare finns det enligt RUN 

vissa elever som är i behov av mer tid och stöttning än andra, när det kommer till att utöva fysisk 

aktivitet. Detta är något som den nya projektformen inte ger utrymme till att avsätta tid för, vilket 

har gjort att RUN har tappat dessa elever på RUN After school. Något som också är viktigt för 

upplevelsen av kompetens är just att få feedback och stöttning. Här spelar individer i ens sociala 

kontext en avgörande roll för huruvida en individ får tilltro till sin egen förmåga. När personer i 

en individs omgivning såsom coacher, föräldrar, vänner eller liknande ger positiv feedback, ökar 

detta individens självförtroende och stärker individens motivation till att fortsätta med aktiviteten  

(Ryan m.fl., 2009). Eftersom RUN inte har resurser nog att förmedla en sådan feedback till de 

elever som är i störst behov av den, kan således även detta tänkas bidra till att eleverna känner 

sig mindre kompetenta och därmed inte motiverade till att vara fysiskt aktiva.  

 

Bristande känsla av tillhörighet 
 

Slutligen har också, som tidigare nämnt, tillhörighetsbehovet stor betydelse för den inre 

motivationen (Ryan m.fl., 2009), vilket även det stundtals tycks vara en utmaning att tillgodose 

på RUN After school. En del av utmaningen handlar om att RUN, genom den nya projektformen, 

inte kan skapa relationer på samma sätt med eleverna som de kunde tidigare. På så vis försvårar 

detta själva anknytningen till eleverna, vilket därigenom kan tänkas ha negativ inverkan på 

elevernas känsla av tillhörighet på RUN After school. Då upplevelsen av tillhörighet infinner sig 

när man känner en meningsfull samhörighet och anknytning till andra individer i en social 

kontext (Teixeira m.fl., 2012), och att andra människor bryr sig om en (Ryan m.fl., 2009). En 

annan del av utmaningen handlar om det stökiga klimatet som tenderar att infinna sig på RUN 

After school. RUN beskriver själva att de tappat många elever på att det ibland förekommer 

kaosartade situationer, där det skriks och gapas och eleverna bara springer omkring. Detta har 

sannolikt likaså en negativ inverkan på känslan av tillhörighet. Då ytterligare en aspekt som är 

viktig för att kunna känna tillhörighet, är att man får bekräftelse och trygghet från individer i sin 
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omgivning, genom ett varmt och omhändertagande bemötande (Deci & Ryan, 2000). Då det 

stökiga klimatet på RUN After school visar på motsatsen till detta, är det sannolikt att eleverna 

som väljer att inte komma, gör det i avsaknad av denna känsla. Slutligen kan det uppfattas som 

att den bristande känslan av tillhörighet på RUN after school, kan ha en negativ inverkan på 

elevernas motivation att delta i fysisk aktivitet, då tillhörighet är en väsentlig del för individens 

inre motivation och välbefinnande (Ryan m.fl., 2009). 

 

Hur uppfattas elevernas orsaker till deltagande, samt icke-deltagande i RUN, 
påverka deras motivation till fysisk aktivitet? 
 
Hög inre motivation ökar troligen deltagande i fysisk aktivitet  
 
72 elever svarar att de deltar regelbundet i RUN After school och 39 elever anger att de deltar ett 

fåtal gånger. 59 elever anger att de deltar för att de tycker det är roligt. Av dessa siffror att döma, 

är det inte helt osannolikt att tänka sig att en stor del av de elever som deltar regelbundet, också 

är de som tycker att det är roligt att delta och drivs mer av en inre motivation. Detta eftersom den 

inre motivationen bygger på en uteslutande inre reglering, där ett beteende utförs till följd av den 

lustfylldhet och njutning som det genererar (Josefsson & Lindwall, 2010). Därmed kommer 

elever som tycker att den fysiska aktiviteten som erbjuds på RUN After school är roligt, 

sannolikt vilja delta mer regelbundet. Då RUN After school dessutom är frivilligt reflekterar det 

elevernas inre motivation på så vis, att den inre motivation uteslutande styrs av individens egen 

fria vilja och egna intresse, utan några instrumentella värden inblandade (Deci & Ryan, 2000).  

Således är det mycket som talar för att dessa elever troligtvis drivs av en hög inre motivation i 

sitt deltagande i fysisk aktivitet på RUN After school. Vid inre motivation är samspelet mellan 

faktorerna hög, då de tre psykologiska behoven kompletterar varandra och behöver samspela för 

att individen ska uppnå inre motivation (Hagger & Chatzisarantis, 2008). Då RUN After school 

är en aktivitet som främst bygger på individens egna val, i och med att det är frivilligt att delta, är 

sannolikt behovet autonomi uppfyllt, alltså den upplevda känslan av självbestämmande (Teixeira 

m.fl., 2012). Därutöver tillgodoses även autonomin genom att eleverna ges möjlighet att önska 

aktivitet i slutet på varje tillfälle. Vidare är behovet kompetens troligtvis uppfyllt, vilket som sagt 

handlar om att uppleva sig besitta förmågan att bemästra de praktiska färdigheterna som en 

situation kräver (Teixeira m.fl., 2012). Detta då man kan anta att om en elev inte känner sig 

kompetent i den aktivitet som ska genomföras, så kommer den sannolikt inte gå dit i första taget. 

Slutligen tycks även behovet tillhörighet vara uppfyllt, vilket grundar sig i tanken om att de 

elever som deltar regelbundet i RUN After school, troligen utvecklar en gemenskap och en 

grupptillhörighet sinsemellan. Detta eftersom tillhörighet just syftar till att känna en meningsfull 

samhörighet och anknytning till andra individer i en social kontext, där man finner mening i att 

dela samma intressen  (Teixeira m.fl., 2012). Det verkar sannolikt att dessa elever har en hög inre 

motivation att delta i fysisk aktivitet eftersom det tyder på att de tre psykologiska behoven är 

tillfredsställda. Detta då den inre motivationen skapas just genom att tillgodose dessa behov 

(Ryan m.fl., 2009), vilket bidrar med ökad engagemang hos individer att delta i aktiviteten 

(Hagger & Chatzisarantis, 2008).  

 

Yttre motivation ökar sannolikt deltagande i fysisk aktivitet till viss del  
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Vidare svarar 49 elever att de deltar i RUN After school av andra orsaker än att det är roligt, där 

“ha något att göra efter skolan” och “kompisar” är de svarsalternativ med högst svarsfrekvens. 

Att delta i aktiviteter av sådana anledningar ligger i linje med faktorer som kännetecknas av yttre 

motivation, i detta avseende identifierad reglering. Identifierad reglering handlar om att 

individen upplever att ett beteende genererar ett personligt värde, varpå individen lättare kan 

identifiera sig med dess betydelse och börjar betrakta det som meningsfullt (Josefsson & 

Lindwall, 2010). Dock inte fullt ut, då det fortfarande går att att urskilja spår av yttre reglering 

(Deci & Ryan, 2000). Detta genom att det inte är själva beteendet i sig som upplevs vara viktigt, 

utan snarare utfallet som beteendet leder fram till (Lindwall m.fl., 2016). Därmed kan man tänka 

sig att “ha något att göra” samt “kompisar” är två faktorer som genererar ett ganska högt 

personligt värde bland eleverna som angett detta, vilket gör att de således verkar finna mening i 

att delta på RUN After school. Egentligen är det förmodligen inte den fysiska aktiviteten på 

RUN After school som dessa elever tycker är viktigt i sig, utan snarare handlar det sannolikt om 

att det leder fram till att de får något att göra efter skolan samt får umgås med sina vänner. 

Identifierad reglering förmodas ha en mer gynnsam effekt på bibehållande av ett beteende och 

likaså på graden av engagemang som tillägnas beteendet (Deci & Ryan, 2000). Vad gäller RUN 

After school, kvarstår dock faktum att ifall det dyker upp någon annan aktivitet efter skolan som 

lockar mer, eller att ens kompisar inte kommer, så tappar man sannolikt de eleverna som deltar 

av dessa anledningar. Detta är ett exempel på där avsaknad av inre motivation, kan leda till att 

det uppstår svårigheter med att få eleverna att vara fysisk aktiva på lång sikt. Då den inre 

motivationen är väsentligt för individens uthållighet och vilja att utföra aktiviteten över tid (Ryan 

m.fl., 2009).  

 

Vidare anger 131 elever att de aldrig deltar på RUN After school, och 39 anger att de deltar ett 

fåtal gånger. 43 av dessa har angett svarsalternativet “övrigt” som orsak till deras uteblivna eller 

låga deltagande. Baserat på alternativen som innefattas i denna kategori, kan det tolkas som att 

det finns en viss antydan om motivation att delta i RUN After school. Detta eftersom 

anledningen till elevernas icke deltagande inte uteslutande beror på ointresse. Återigen blir det 

genom svaren synligt att vänner tycks spela en viktig roll för att vilja delta på RUN After school, 

då två av anledningarna i övrigt handlar om “vill bara gå när mina vänner är där” och “har ingen 

att gå dit med”, något som ännu en gång pekar mot att vissa elever drivs av yttre 

motivationsfaktorer. Som nämnts ovan, är det inte själva beteendet i sig som upplevs vara viktigt 

när man drivs av yttre motivation, utan snarare utfallet som beteendet leder till (Lindwall m.fl., 

2016). Således är det troligt att dessa elever inte kommer att delta på RUN After school och vara 

fysiskt aktiva om inte deras vänner är där, eller ifall de inte har någon att gå dit med. Ifråga av 

elevernas deltagande i fysisk aktivitet på sikt, bör miljön inte fokusera på yttre motivation, då en 

miljö som motiverar genom yttre belöningar, minskar känslan av autonomi och därmed 

motivationen att delta (Ryan m.fl., 2009). 

 

Brist på motivation och andra faktorer kan minska deltagande i fysisk aktivitet 
 

Fortsättningsvis anger eleverna andra orsaker till att de aldrig deltar i RUN After school eller 

varför de inte deltar oftare. 31 elever uppger att de inte deltar eftersom de är trötta och inte orkar. 

16 elever anger att de inte deltar till följd av ointresse. Vidare svarar 60 elever att de inte deltar 

på grund av tidsbrist, där vissa uppgett att de hellre umgås med sin familj och sina vänner. Dock 

ger det en indikation om att tid egentligen finns, men att eleverna väljer att prioritera annat. 
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Således finns en antydan om att det är dessa elever som förmodligen aldrig deltar i RUN After 

school, eftersom svaren i sig visar på bristande motivation. Detta då ingen av dessa elever verkar 

uppleva att något psykologiskt behov är tillfredsställt. Ifall något psykologiskt behov skulle vara 

tillfredsställt, kan det önskade beteendet uppnås till viss del (Hagger & Chatzisarantis, 2008), 

vilket det i detta fall inte gör. Dessa orsaker påverkar elevers motivation till fysisk aktivitet 

eftersom inget psykologiskt behov tycks vara uppfyllt, vilket därmed leder till uteblivet 

deltagandet. 

 

Av de 60 elever som svarar att de inte deltar på grund av tidsbrist, framgår det att passa eller 

hämta ett syskon, hjälpa till hemma och läxor var faktorer som försvårar deras deltagande i RUN 

After school. Fortsättningsvis är det 13 elever som uppger att de har bristande föräldrastöd, vilket 

innebär att de inte får delta för sina föräldrar, måste gå hem, eller behöver få skjuts för att kunna 

ta sig hem. Slutligen är det 17 elever som svarar att de inte deltar på grund av att det krockar med 

deras hemspråk. Av detta att döma, behöver inte motivationen alltid vara det som avgör huruvida 

individer väljer att delta i fysisk aktivitet eller inte. Likväl kan det finnas andra andra faktorer 

som försvårar individers möjligheter att vara fysisk aktivitet och som är något man bör ta i 

beaktning och arbeta med.  

 

Tillgodose samtliga psykologiska behov kan öka deltagande i fysisk aktivitet på sikt  
 
Av de elever som angett att de endast deltar ibland på RUN After school eller inte alls, svarade 

43 av dessa angett svarsalternativet “övrigt”, där två av anledningarna var “kompisar” och “har 

ingen att gå dit med”. Resterande svar i övrigtkategorin, handlar om att eleverna inte gillar vissa 

aktiviteter, att de tycker att det har blivit tråkigt eller att de tycker att det har blivit stökigt. Att 

inte gilla vissa aktiviteter eller att det blivit tråkigt, skulle kunna tolkas som att det är brist på 

valmöjligheter att kunna välja andra, vilket går emot en autonomistödjande miljö (Teixeira m.fl., 

2012). Samtidigt skulle det också kunna bero på att vissa aktiviteter är för utmanande att 

bemästra praktiskt, vilket således inte tillfredsställer behovet av kompetens (Teixeira m.fl., 

2012). Vidare uteblir deltagande bland vissa elever på grund av ett för stökigt klimat, vilket i sig 

kan leda till att aktiviteterna upplevs som tråkiga. Detta eftersom det stökiga klimatet kan tänkas 

ha en negativ inverkan på deras känsla av tillhörighet. Detta eftersom känslan av tillhörighet 

bygger på att individer i en grupp uttrycker ömsesidig värme, omsorg och engagemang gentemot 

varandra, (Deci & Ryan, 2000), vilket sannolikt försvåras i en stökig miljö. Utifrån dessa svar 

framgår att det tidigare verkar ha funnits en viss motivation till att delta i den fysiska aktiviteten, 

vilket kan tyda på att något psykologiskt behov har varit uppfyllt. Om endast ett eller två behov 

tillgodoses kan motivationen hållas intakt till viss del, dock kommer störst engagemang av 

individen när alla tre behoven uppfylls (Hagger & Chatzisarantis, 2008). Detta eftersom 

individens motivation på sikt kommer minska, ifall alla tre behov inte uppfylls. (Ryan m.fl., 

2009). Då svaren kan tolkas som att eleverna, med vissa enkla justeringar i RUN After school, 

ändå kan tänka sig att delta, är det som sagt troligt att något psykologiskt behov såldes blir 

uppfyllt. I fråga om elevernas deltagande i fysisk aktivitet på lång sikt, behövs dock mer arbete 

göras för att tillgodose samtliga psykologiska behov. Detta eftersom tillfredsställandet av dessa 

behov är det som kommer att stimulera den inre motivationen (Ryan m.fl., 2009) och därmed öka 

motivationen att delta i fysisk aktivitet på sikt. Det med anledning av att den inre motivationen är 

avgörande för individens uthållighet och vilja att utföra aktiviteten över tid (Ryan m.fl., 2009). 
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Slutsatser och implikationer  
 
Det som framkommit av resultatdiskussionen är att det kan uppfattas som att RUN arbetar med 

att främja elevernas motivation till fysisk aktivitet genom att tillgodose de tre psykologiska 

behoven inom SDT. Genom att tillfredsställa dessa behov kan det tänkas leda till att elevernas 

motivation till att delta i fysisk aktivitet ökar. Problematiken som uppfattas uppstå med att främja 

elevernas motivation till fysisk aktivitet i RUN-projektet, verkar handla om att det emellanåt 

uppstår svårigheter med att tillgodose de tre psykologiska behoven inom SDT. Detta ger i sin tur 

intrycket av att elevernas motivation till att delta i fysisk aktivitet minskar som följd. Orsakerna 

som eleverna anger som anledning till deltagande, samt icke-deltagande i RUN, uppfattas 

påverka deras motivation till fysisk aktivitet. Detta då orsakerna kan relateras till olika former av 

motivation, som i sin tur skulle kunna ha en inverkan på elevernas motivation till fysisk aktivitet.  

 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur man kan arbeta med motivation för att 

främja deltagandet i fysisk aktivitet bland mellanstadieelever på tre skolor i Angered. Studiens 

resultat indikerar att genom att arbeta för att tillgodose de tre psykologiska behoven inom SDT, 

kan detta eventuellt öka dessa elevers motivation att delta i fysisk aktivitet. Baserat på detta 

skulle därför studiens resultat kunna vara användbart i andra kontexter där man arbetar för att 

främja fysiskt aktivitet bland mellanstadieelever, där fokus bör ligga på att strukturera en miljö 

som skapar förutsättningar för att tillfredsställa dessa behov. Vad gäller framtida forskning kan 

det vara relevant att vidare undersöka sambandet mellan tillfredsställande av de tre psykologiska 

behoven inom SDT, och mellanstadieelevers motivation till att vara fysiskt aktiva. Detta för att 

öka trovärdigheten att tillämpa motivation som metod för att främja fysisk aktivitet bland elever 

på mellanstadiet. Dessutom noterades att det kan finnas andra faktorer som kan försvåra 

deltagandet i fysisk aktivitet, som inte nödvändigtvis relaterar till motivation. Ytterligare ett 

förslag för framtida forskning, är därmed att öka förståelsen för hur dessa faktorer kan försvåra 

mellanstadieelevers deltagandet i fysisk aktivitet. Detta för att öka möjligheterna till att få fler 

elever att vara fysiskt aktiva.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Intervjuguide 

Bilaga 2 Enkät 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide          

 

Beskriv hur en typisk dag på rasten kan se ut? 

 

Beskriv hur en typisk dag efter skolan kan se ut, alltså på RUN After school? 

 

Är det någon skillnad mellan deltagarna som är med på rasten respektive efter skoltid? Och i så 

fall, vad är det för skillnader och vad tror du det beror på? 

 

Hur många barn på ett ungefär deltar vid varje tillfälle av hur många totalt? Och om ni jämför 

detta över tid, har deltagandet ökat över tid? 

 

Hur kommer det sig att det är just två tillfällen på RUN After school? 

 

Tror ni att fler tillfällen hade ökat antalet deltagare? 

 

Vilka typer av aktiviteter upplever du motiverar till aktivitet och vilka aktiviteter minskar 

motivationen? 

 

Är det svårt att nå vissa barn? Och varför i så fall? 

 

Är vissa barn lättare att nå? Och varför i så fall? 

 

Hur arbetar ni för att ge förutsättningar till fysisk aktivitet som är lättillgänglig och utan krav?  

 

Tänker ni på något särskilt sätt när ni organiserar aktiviteter? 

Tänker ni på något särskilt sätt när ni erbjuder fri lek på rastverksamheten? 

Hur ser samarbetet med föreningslivet ut? 

 

Hur ser samarbetet ut med lärarna på skolorna? 

Är föräldrar engagerade i projektet? 

Har barnen fått vara med och påverka utformningen av de olika aktiviteterna?  

 

Vad tror ni ökar respektive minskar barnens fysiska självkänsla? 

 

Vad tror ni ökar respektive minskar barnens känsla av delaktighet?  

 

Vad fungerar då bra i detta projekt? Vilka faktorer ger stor effekt för barnens deltagande? 

 

Vilka utmaningar ser ni? Vilka faktorer försvårar barnens deltagande? 



 

41 

 

 

Bilaga 2  
 

Enkät 

 

 
 



 

42 

 
 



 

43 

 



 

44 

 
 



 

45 

 



 

46 

 


