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Sammanfattning  
Orden motivation och motivationsarbete är två ord som hör hemma i skolans värld men även utanför 

skolans väggar. De är i synnerhet viktiga inom ämnet idrott och hälsa, då många elever inte deltar i 

idrottsundervisningen idag. Det är lättare att prata om motivation än att utföra det praktiskt. Attityden 

till ämnet är grunden till elevernas deltagande i undervisningen. Det är även den inställningen som är 

avgörande för om elever fortsätter med fysisk aktivitet efter avlutad skolgång. Syftet med mitt 

examensarbete är att belysa hur idrottslärare på grundskolan arbetar för att öka och utveckla 

motivationen hos elever då det gäller deltagandet i idrottsundervisningen. Jag vill också belysa hur de 

arbetar för att motivera elever till ett livslångt intresse för fysisk. För att man som lärare ska kunna 

utveckla sina undervisningsmetoder bör läraren reflektera och diskutera de olika behoven för att så bra 

som möjligt kunna hjälpa och motivera eleverna. Att läraren utvecklas som person och i sin ledarroll 

har dessutom betydelse för våra elevers utveckling. 

I arbetet använde jag mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Jag intervjuade tre 

högstadielärare i olika åldrar. Resultatet av de intervjuade lärarna, framkom det att de har en betydande 

roll för elevernas fysiska aktiviteter men också fortsatt fysisk aktivitet efter avslutad skolgång. 

Motivation har en mängd olika faktorer som spelar en betydande roll för elevernas fysiska aktivitet så 

som relationer, tillit, samtal och engagemang. Det är viktigt att man har en varierad och nivåanpassad 

undervisning för att tillgodose så många som möjligt. För att man ska lyckas i sitt motivationsarbete 

bör man använda sig av nyckelfaktorer som beröm, feedback, engagemang och uppmuntran. Slutligen 

är det så att motivation och motivationsarbete inte är en lätt sak att bedriva, men använder man sig av 

faktorer som ovan nämns blir det en framgångssaga.          

 

Nyckelord: Engagemang, Fysisk aktivitet, idrottslärare, Idrott och hälsa, , motivation 

 

 

 
 

 

 



  
 

 

Förord 

Under min tid som lärarstudent på högskolan i Halmstad har jag haft en rad olika praktikplatser, i 

dessa sammanhang fick jag både fina minnen samt en mängd erfarenheter både positiva och negativa. 

Den största delen av dessa minnen och erfarenheter är dock av det positiva slaget.  Under mina 

praktikperioder har jag sett elever som väljer att sitta på bänken och därmed inte deltar i 

idrottsundervisningen. Vissa elever kommer till skolan och har ”glömt sina idrottskläder hemma”. 

Ibland glöms de medvetet och andra gånger sker det utav misstag. Denna glömskhet beror dock ofta på 

att eleverna utav olika anledningar egentligen inte vill delta på idrotten. Kommentarer som ”det är 

tråkigt”, ”jag orkar/vill inte” eller ”jag har ingen lust” är mycket vanliga. Om deras lärare ber dem att 

ta en promenad, går vissa av eleverna upp till skolans uppehållsrum där de istället kan spela spel på 

datorerna. De elever som stannar kvar eller sitter på bänken, visar sitt ointresse för undervisningen 

genom att de har sin mobil att koppla upp sig på internet med, där de exempelvis spelar spel. Vad 

beror då detta förhållande på, är det fel på eleverna, lärarna, innehållet eller är det ett samhällsproblem 

som vi har att brottas med som gör att dessa elever inte deltar i så stor utsträckning som lärarna hade 

hoppats på. Den viktigaste uppfostringsmiljön bör vi se idrotten som, för enligt forskningen utövar två 

tredjedelar av våra barn och ungdomar någon form av idrott. Det är av olika anledningar och stor 

betydelse, att vi får våra omotiverade elever till att bli motiverade. Motivation är ett intressant ämne 

och ett ord som ofta används inom pedagogiska sammanhang. Jag anser att det är viktigt att få 

inspiration och idéer om hur man som lärare och student kan bedriva sin undervisning samt lyckas att 

motivera sina elever till fysisk aktivitet. Mitt examensarbete är min insats i idrottslärares 

motivationsarbete. Att prata om motivation på ett teoretiskt plan är inte så svårt. Det svåra är däremot 

att genomföra det praktiskt. Jag har därför valt att skriva om motivation inom skolämnet idrott och 

hälsa. Jag har inriktat mig på hur idrottslärare motiverar sina elever till att delta i undervisningen samt 

hur de gör för att öka elevers lust till fysisk aktivitet efter avslutad skolgång.  
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1 Inledning  
Två tredjedelar av våra barn utövar idrott. Detta gör att vi bör se idrott som en av våra 

viktigaste uppfostringsmiljöer (Engström, 2005). De elever som har en positiv bild av 

skolidrotten är de som utövar idrott även på fritiden. Enligt kursplanen bör man behandla 

eleverna utefter deras behov och förutsättningar (Skolverket).  

Det finns olika faktorer som speglar idrottsintresset efter elevernas skolgång dessa är 

uppväxtmiljö, social position och levnadsvillkor. Elevernas framtida idrottsutövande har stor 

betydelse i hur man upplever idrottsundervisningen och betygen (Engström, 2005). 

Att motivera sina elever till fysiskaktivitet är nog en av de viktigaste uppgifterna för en 

idrottslärare. Läraren behöver kunskap om hur den skall väcka ett intresse och skapa ett behov 

av den fysiska aktiviteten hos eleverna. Samhället och dess ideal kan i många fall påverka 

eleverna på ett negativt sätt. Detta för att uppfattningen om utseende och kropp kan skada 

både självbilden och självförtroendet som i sin tur medför att idrottsundervisningen blir 

lidande. Dessa faktorer gör att eleverna i många fall väljer att avstå från 

idrottsundervisningen(Engström, 2005).  

Det är av olika anledningar och stor betydelse, att vi får våra omotiverade elever till att bli 

motiverade. Motivation är ett intressant ämne och ett ord som ofta används inom pedagogiska 

sammanhang. Jag anser att det är viktigt att få inspiration och idéer om hur man som lärare 

och student kan bedriva sin undervisning samt lyckas att motivera sina elever till fysisk 

aktivitet. 
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1.1 Bakgrund   
 

I dagens samhälle vet vi att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår hälsa men ändå rör 

vi på oss alldeles för lite. Två tredjedelar av våra barn utövar idrott. Detta gör att vi bör se 

idrott som en av våra viktigaste uppfostringsmiljöer (Engström, 2005). Den tekniska 

utvecklingen har gått framåt och har på många plan varit positiv. Men detta har även en 

negativ sida, så som maskiner, datorer men även transportmedel i form av bilar, bussar, hissar 

gör att den dagliga fysiska aktiviteten har minskat och stillasittandet tar överhand. Detta gäller 

också våra barn och ungdomar då datorer har tagit över utomhuslek och andra aktiviteter.  De 

barn som deltar i fysiska aktiviteter utanför skoltid får också ut mest av den obligatoriska 

skolidrotten (Engström, 2005). De som har den mest positiva bilden av skolidrotten är de 

elever som idrottar på sin fritid. Enligt en studie gjord av J. Lake påvisas det att de elever som 

inte idrottar på sin fritid har en negativ hållning till skolidrotten (Lake, 2001). Enligt vad 

kursplanerna säger ska man behandla eleverna utefter deras behov och då kommer detta 

främja och motivera eleverna. Undervisningen ska utgöras av fysisk aktivitet utformad så att 

alla kan delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2011).  

Uppväxtmiljö, social position och levnadsvillkor är faktorer som speglar hur man kan se om 

eleverna har haft ett intresse för fysisk aktivitet efter sin skolgång. Det som påverkar 

elevernas motivation mest är umgängeskretsen, utbildning men även platsen där man bor har 

stor betydelse. Ett annat perspektiv som framkommer av Engströms studie är att 

skolundervisningen och betyget är faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten i vuxen ålder. 

Engström visar att de som har skaffat sig bra betyg i idrott utövade även fysisk aktivitet även 

efter avslutad skolgång (Engström, 2005).  

Ett bra betyg ökar dessutom möjligheterna till att studera vidare på högre nivåer och ger 

därmed också högre sociala positioner i vuxenlivet. Det som man kan se i olika studier är att 

fysisk aktivitet gynnar inlärningsförmågan och detta ökar på så vis också den sociala 

förmågan. Sjukdomsbilden hos många förändras genom att fysisk aktivitet bedrivs och detta 

leder då till starkare skelett, ökad kondition, bättre immunförsvar och bättre skydd mot  
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Skador (Svedberg, Svensson, kindberg, 2001). I folkhälsorapporten från 2013 visar resultaten 

att hos en femtedel av befolkningen mellan 18-65 år blir den stillasittande fritiden allt mer 

påtaglig(folkhälsa i Sverige, 2013). Andelen är högst bland unga kvinnor och unga män. Man 

kan även utläsa att ju äldre ett barn är desto mer tid ägnar de åt stillasittande aktiviteter.  

Sambandet mellan psykisk, fysisk ohälsa och stillasittande, dåliga matvanor och låg 

självkänsla går också att utläsa från denna rapport. De resurser man bör prioritera är de man 

kan sätta in så tidigt som möjligt, alltså de resurser som har med skolan och idrott och hälsa 

att göra.  

I kursplanen för grundskolan står det att individen ska ha både färdigheter i och kunskap om 

idrott och hälsa för att detta är en tillgång för både samhället och för dig som individ. Syftet 

med ämnet idrott och hälsa är alltså att ge eleverna färdigheterna, kunskaperna och 

förutsättningarna för att dels kunna använda sin kropp som ett redskap men även kunna förstå 

betydelsen av den rörelseaktivitet som påverkar välbefinnandet och den positiva effekten på 

din hälsa (Skolverket).  

Läroplanen säger också att ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 

utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i 

naturen”. (Skolverket). Idrottslärarna har en viktig uppgift i detta genom att ge eleverna 

möjligheter till att ha roligt genom den fysiska aktiviteten så att det inte blir ett måste. 

Idrottsläraren har även en viktig roll då det gäller att inspirera och att motivera eleverna till att 

vilja delta på denna undervisning. I skollagen står det att ”skolan skall sträva efter att ge 

eleverna förutsättningar att bedriva fysisk aktivitet” (Skollagen, SFS 2010) utöver detta står 

det också att läraren ska utgå från elevernas egna behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. Då man som lärare ska leva upp till detta kan det i vissa fall innebära problem. 

Problemen kan vara att idrottslärarna oftast är ensamma och att resurserna inte alltid är 

tillfreds (Annerstedt, 2007). I ett pressmeddelande från 2002 menar Skolverket att det är 

lärarkompetensen och en lärarlegitimation som har störst betydelse för elevers resultat. I en 

undersökning som byggde på 60 tidigare olika undersökningar framkom ett resultat som 

visade att små grupper av elever ger ett bättre elevresultat än vad resursinsatser i form av 

lärarutbildning och lärarlön ger. I samma undersökning kan man även läsa att lärarens 

erfarenhet, ämneskompetens och utbildning är de mest betydelsefulla faktorerna för elevers 

motivation (Skolverket, 2002,2015). 
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Det viktigaste och kanske det svåraste målet enligt (Annerstedt.C, 2007) är att ge eleverna det 

bestående intresset för att bedriva fysisk aktivitet efter avslutad skolgång. Vidare framgår det 

av den undersökningen som Annerstedt gjorde bland lärare, lärarstudenter och elever är det 

kompetensen som är den viktigaste egenskapen hos idrottslärare för att motivera eleverna 

under lektion. Annerstedt menar att det är skillnad på att motivera ungdomar som deltar i en 

aktivitet i föreningslivet i jämförelse med en ungdom som deltar i idrottsundervisningen. I 

föreningslivet är deltagandet av fri vilja medan det inom skolans värld inte är lika fritt i valet 

av sitt deltagande. Detta gör att mål och arbetssättskiljer sig åt (Annerstedt.C, 2007). 

I Karlsson Gustavsson och Poddanys undersökning framgår det av resultatet att lärare i ämnet 

idrott och hälsa upplever att motivationsarbete är en av läraryrkets största utmaningar. 

Motivationen är det som inspirerar eleverna till att få ett varaktigt intresse för fysisk aktivitet 

och kunskaper om en hälsosam livsstil. Författarna menar att läraren behöver kunskap om hur 

den skall väcka ett intresse och skapa ett behov av den fysiska aktiviteten hos eleverna 

(Karlsson Gustavsson.T & Poddany.H, 2008). 

 

Enligt Hassmèn grundas många vanor redan i barndomen. Detta gäller i synnerhet grunden för 

de vanor som gäller fysisk aktivitet. (Hassmèn P & Hassmèn N, 2005). Trots att det 

framkommer resultat om att befolkningen rör på sig allt mindre och att folkhälsosjukdomar 

ökar, har jag stort hopp om att det går att stödja, förändra, förbättra och underhålla ungdomars 

vanor.  

 

Samhället och dess ideal kan i många fall påverka eleverna på ett negativt sätt. Detta för att 

uppfattningen om utseende och kropp kan skada både självbilden och självförtroendet som i 

sin tur medför att idrottsundervisningen blir lidande. Dessa faktorer gör att eleverna i många 

fall väljer att avstå från idrottsundervisningen. Den bästa grunden hos eleverna är en positiv 

självbild och detta medför att eleverna blir mer engagerade och mer aktiva till att delta i 

undervisningen enligt Maltèn . Skolan och idrottslärare har därför en viktig uppgift då det  

 

gäller att främja dessa goda grunder och bidra till att eleverna får en sund livsstil som kan 

följa dem genom resten av deras liv (Maltèn. A, 1997).    
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt examensarbete är att belysa hur idrottslärare på grundskolan arbetar för att 

öka och utveckla motivationen hos elever då det gäller deltagandet i idrottsundervisningen. 

Jag vill också undersöka hur lärarna arbetar för att motivera elever till ett livslångt intresse för 

fysisk aktivitet. Motivation är en viktig del av det pedagogiska arbetet och därför är det viktigt 

att nå ut med denna kunskap till alla lärare och lärarstuderande.   

 På vilket sätt uppger lärarna att de arbetar med att motivera sina elever till att delta i 

idrottsundervisningen?  

 Vilka motivationspsykologiska instrument kan en lärare använda för att öka lusten till 

ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, såsom behov, intresse, strävan, begär, längtan 

och mål.  

2. Litteraturbearbetning 
Här kommer olika definitioner och teorier av den litteratur som har gåtts igenom presenteras. 

Det kan vara allt ifrån motivationspsykologiska instrument till andra sätt att se på motivation.  

2.1 Definition och tolkning av motivation 
Motivation är ett allmänt begrepp som används i det dagliga livet, detta uttryck kan 

förekomma i både idrottssammanhang och i skolsammanhang och huruvida den eller dessa 

personer är motiverade för en specifik uppgift eller inte. Men vad är då motivation och hur 

beskriver man vad detta ord betyder eller vad det har för innebörd. Man brukar definiera 

motivation som en inre drivkraft och en vilja att åstadkomma någonting. Eller så som 

nationalencyklopedin förklarar det ”de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteende mot olika mål (ne.se/motivation). Människor har en massa förmågor och kunskaper. 

Men utan den rätta motivationen kommer eleverna inte att nå upp till full potential. Det finns 

inga enkla recept eller universella metoder för att öka en människas motivation. Det man kan 

göra som ledare är att erbjuda olika motivationspsykologiska instrument såsom behov, 

intresse, strävan, begär, längtan och mål att stimulera den inre drivkraften. Således är det 

lärare och lärarstudenter som ska se till att motivera eleverna mot bestämda mål, detta genom 

att ge dem energi och vara vägvisare när en aktivitet ska genomföras. Alla sorters 

interventioner har för avsikt att främja elevernas motivation, därför bör man ta hänsyn enligt 

J. Giota att det finns tre personliga faktorer som integrerar med varandra och dessa är: mål, 

individens föreställningar om sig själv som agent samt känslor  

(J. Giota, 2002). Dessa faktorer måste vi ta i beaktning och mer se över alla samtidigt och dela 

upp dessa en och en.   
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2.2 Teorier om motivation Inre, Yttre, interaktiv och prestation. 
En av de äldsta motivationsteorierna är den behavioristiska teorin, där belöningar och straff är 

största anledningen till människans engagemang och handlingar. Den hedonistiska principen, 

lust-olust-principen, som ligger bakom denna teori, innebär att människan söker lust och 

försöker att närma sig mål som är förknippade med lust, välbefinnande och behag(Stensmo, 

2011). 

Samtidigt vill människan också avskärma sig och undvika mål som är obehagliga och 

förenade med smärta och obehag. Den hedonistiska motivationsteorin menar Stensmo ska 

vara en föregångare till flera senare teorier där två av målen är återkommande 1) målet att 

uppnå något 2) målet att undvika något (Stensmo, 2011). Dessa två typer av mål kan finnas 

inom en människa i form av känslor eller behov. De kan även finnas i omvärlden i form av 

yttre belöningar som vi försöker att uppnå eller de yttre bestraffningar vi försöker att undvika. 

Mål kan även uppkomma genom interaktionen mellan människan och hennes omvärld. 

Med inre motivation menas att motivationen finns inom människan i den form av behov som 

ska tillfredsställas. Stensmo menar att det handlar om att människan ska sträva efter en form 

av självförverkligande (Stensmo, 2011). Den inre motivationen delas in i tre kategorier där 

individen kan välja att delta för att 1) Lära sig och att öka sin kunskap 2) Uppnå något som är 

svårt och som därför kräver en avsevärd ansträngning, och där nöjet uppstår genom själva 

försöken att uppnå detta, genom bedömning och strävan 3) Stimuleras och för att uppnå 

positiva sinnesupplevelser och känslor (Hassmèn & Hassmèn, 2005). Fokuset ligger inte så 

mycket på slutresultatet utan att det ligger på processen men även att måluppfyllelse kan vara 

ett nog så viktigt motiv. När strävan att delta kommer från eleverna själva blir motivationen, 

intresset och engagemanget större (Granbom, 1998). Detta menar forskarna att man på 

klassrumsnivå ska kunna anpassa undervisningen så att det blir mer intressestyrt för eleverna 

och att detta i sin tur kommer att leda till att kunskapsnivåerna kommer att öka. 

Yttre motivation är den typ av motivation som har att göra med mål som finns i den 

omgivande miljön. De krav som andra personer ställer skapar en situation där det då uppstår 

motivation hos individen/eleven. Stensmo menar att grundtanken i Skinners operanta 

beteendeteori är att någon, lärare, förälder, har förmågan att få någon annan att jobba 

målinriktat genom arrangemang i den omgivande miljön (Stensmo, 2011). De saker som man 

främst förespråkar är det man kallar förstärkare av mänskliga beteenden. Förstärkare kan vara 

att läraren t.ex. tillför något positivt vid ett visst beteende s.k. positiv förstärkning eller att 
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läraren tar bort något negativt vid ett visst beteende (negativ förstärkning). Belöningssystemet 

är konsekvenser som ökar sannolikheten för elever att öka sin inlärning och att detta ska vara 

en djupinlärning som ska vara längre än bara för stunden. Ett annat sätt att öka eller förändra 

en elevs motivation är straff, där det finns två former: att något negativt tillkommer (obehag) 

eller att något positivt försvinner (förlust).  Med detta menas att läraren ska sänka ett betyg 

eller att man ska frånta eleverna vissa privilegier för att detta i sin tur ska öka elevernas 

motivation. 

Med interaktiv motivation menas att motivation formas i ett samspel mellan en situation och 

en person. En tidig ansats inom interaktiv motivationsteori var Kurt Lewins fältteori. Enligt 

Lewin verkar människan i ett fält där krafter strävar i olika riktningar: mot olika, mål med 

olika typer av målkonflikter som följd. Vilka mål som blir dominerande beror av tidigare 

erfarenheter av framgång eller misslyckande. En persons ansträngning att nå ett mål, är en 

kombination av målets värde och förväntan om att lyckas eller misslyckas att nå målet. 

Förväntan om framgång är beroende av en persons tidigare erfarenheter av framgång eller 

misslyckande och uppfattningen av den egna kapaciteten i den aktuella situationen. Värdet av 

framgång beror på hur viktigt ett mål är för en person och dennes omvärld (Stensmo, 2011). 

Dysthe menar att både hemmiljö och klassen påverkar motivationen. Det blir 

avgörande att skapa en klasskultur där lärandet värdesätts av alla, inte bara läraren (Dysthe, 

2003). 

En människas prestationsmotivation drivs av viljan att utföra något som anses vara bra i 

relation till olika kvalitetsnormer. En person som har en stark prestationsmotivation drivs inte 

framförallt av att uppnå status eller olika fördelar utan främst av lusten att göra ett bra arbete. 

 

Vikten av framgång beror på hur viktigt ett mål är för en person och dess omgivning. 

Erfarenheten av framgång och misslyckande är centrala delar i prestationsmotivationen 

(Stensmo, 2011). När vi människor befinner oss i en situation som kräver en prestation väcks 

två impulser inom oss, den ena är lusten att börja arbeta och ta sig an uppgiften, och den andra 

är rädslan för att misslyckas. Det är den första impulsen som är drivande hos en person med 

hög prestationsmotivation. Atkinson menar att eftersom båda dessa känslor väcks inom oss 

känner vi oss ofta osäkra och ambivalenta i början av en ny uppgift (Imsen, 2006). Lusten att 

lyckas som är positiv och rädslan och ångesten att misslyckas och som kanske t.o.m. medför 

att man drar sig undan uppgiften och inte vågar försöka, brottas inom oss (Imsen, 2006). Men 

vad är det då som avgör vilken känsla som går vinnande ur striden? Förmodligen beror 
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prestationsmotivationen både på inre personlighetsdrag och vilken uppfattning individen har 

om den yttre situationen, alltså ett samspel mellan miljö och personlighetsdrag. Det handlar 

inte bara om vilka möjligheter man tror sig ha att klara av problemet utan också om det har 

något värde eller mening för personen det handlar om (Imsen, 2006).  

 

Man har kunnat urskilja tre faktorer som spelar in i prestationssituationer: ett grundläggande 

framgångsmotiv, personens subjektiva värdering när det handlar om att nå framgång och 

personens subjektiva värdering av sannolikheten att nå denna framgång. Slutsatsen blir att 

personer som har ett starkt motiv också kommer känna en stark motivation om situationen är 

den rätta. Det krävs även att uppgifterna varken är för lätta eller för svåra. Är uppgifterna för 

lätta väcks inte prestationsmotivet, och är de för svåra och sannolikheten att lyckas är för liten 

gäller detsamma. De situationer där individen både ser en möjlighet att lyckas och en viss 

osäkerhet är de som är de allra mest gynnsamma för att väcka motivationen(Imsen, 2006). 

2.3 Hur kan lärare hjälpa elever att motiveras?  

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: (Lgr, 11) 

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,  

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och  

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. (Lgr 

11) 

Som lärare har vi som uppgift att motivera våra elever till att vilja lära sig vilket inte är den 

lättaste uppgiften. Genom förståelse och kunskap om vad som motiverar eleverna ges det 

goda förutsättningar för att lyckas. Annerstedt menar att elever motiveras av uppgifter som de 

anser är meningsfulla, roliga och intressanta. Deras inre motivation kan hjälpa dem att klara 

av uppgifter och utveckla färdigheter som vidare kan stärka deras självkänsla (Annerstedt, 

2007). Elevernas yttre motivation ökar då de bland annat får belöningar och erkännande från 

kamrater samt lärare. Detta är också något som hjälper dem i sin utveckling. Annerstedt 

påpekar att förutsättningen för att man skall lyckas som lärare, är att man tycker om barn och 

har förståelse för deras olika karaktärer, tankar och intressen. Att enbart tycka om idrott är 

inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas som idrottslärare. Man kan heller inte använda 

idrott i sig som en motivator för alla har vi olika förhållningssätt till idrott. Annerstedt menar 
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att det är lärarens kompetens, empati och omsorg som ger en förståelse hos eleverna och detta 

mynnar ut i ett starkare förtroende för dig som lärare. Det som man kan ta på och som i 

många fall gör så att eleverna har en motivation till att lära sig är lärarens entusiasm, lekfulla 

inställning och intuition vad som går hem hos eleverna.  

 

De saker som lärarna gör för att motivera eleverna kan i många fall var förgäves om man inte 

har kunskapen om, samt förstå hur eleverna lär sig. Faktorerna som påverkar lärandet är 

elevernas förkunskaper, aktivitetsförståelse, förhållande till läraren samt den sociala 

situationen.  

Som lärare ska man se till att eleverna ges förutsättningar för att lära sig och att man även 

optimerar dessa möjligheter så att man tar sin roll som motivator på största allvar. Stensmo 

menar att det finns följande arbetsuppgifter eller förutsättningar för att detta ska lyckas 1) 

Stimulera, engagemang och ansträngning 2) Stärka undervisningsbetingelser 3) Stödja 

individer och grupper 4) Fostran av klassrumsklimat och moral (Stensmo, 2011).  

För att kunna hjälpa eleverna att vara motiverade så behöver vi också förstå hur eleverna lär 

sig. Man kan vara hur engagerad, stödjande som helst men har vi lärare inte den förståelsen 

för hur eleverna lär sig och att de har olika behov för att lära sig så kommer vi inte att kunna 

hjälpa dessa elever på bästa sätt. Lärandet påverkas av en rad olika faktorer som kunskaper 

och erfarenheter av aktiviteter, inlärningssituationer, förhållande till läraren men även det 

sociala förhållandet. För att eleverna ska vara mottagliga till att ta åt sig detta så måste vi 

lärare skapa en trygghet, förtroende och en positiv stämning i de möten man har med 

eleverna. Läraren bör skapa en god relation redan från start så att eleven känner ett förtroende 

för dig som lärare. Mötet med eleverna handlar om vilka förväntningar läraren har samt den 

tillit som utvecklas mellan eleven och läraren. Lärarens agerande är därför av betydelse 

(Jenner, 2004).  

 

Att läraren ser sin elev och hur eleven blir sedd av läraren, utgör en viktig del av 

motivationsprocessen (Jenner, 2004). Eleven skall känna att den är respekterad för sin egen 

skull. Den skall inte uppleva obehag eller utsatthet i den situation den befinner sig i då risken 

finns att självkänslan kränks. Lärare behöver kunskap om vad som krävs i mötet med eleven. 

Den behöver även kunskap om vad som behövs för att motivation skall bevaras. 

Personen/lärarna som arbetar med motivation skall vara öppen och engagerad. Den skall ha 

en positiv syn på eleverna, möta samt ta hänsyn till dem och deras önskemål. Läraren skall 

inte ha förutfattade meningar och inte vara omedgörlig. Den skall kunna reflektera över sitt 
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arbete dvs. vad den gjort och inte gjort. Detta kräver att det finns tid för reflektion och att det 

på arbetsplatsen är en god stämning. I undervisningssammanhang är det av betydelse att få 

elever att fundera över sitt eget deltagande och val. Läraren skall framkalla ett intresse samt få 

eleverna att se kunskap som en process där de själva är medskapare (Jenner, 2004).  

 

 

Läraren behöver därför ha kunskap om sina elever och veta vad de mår bra av för att kunna 

skapa och se de förutsättningar som krävs för att inlärningssituationen och inlärningen blir så 

produktiv som möjligt. Motivation kan utföras på olika sätt men enligt Hein så är brobygget 

mellan den praktiska och teoretiska motivationen en vägvinnande lösning. Hon menar också 

att vi bör vara mer praktiska i det vi gör för att låta eleverna själva testa på det som de ska 

göra för att de ska få en uppfattning i hur det ska gå till och i sin tur leda till en högre grad av 

motivation (Hedegaard & Hein. H 2012) 

2.4 Bemötande och förväntningar 

Hur gör man för att locka fram de sämsta och de bästa sidorna hos oss människor? Jo detta 

görs genom att man har olika små eller stora förväntningar på våra elever där vi som lärare 

kan bygga på deras styrkor och eller att man fokuserar på deras svagheter (Annerstedt, 2007). 

De orsaker som gör att elever ibland kan tappa sin motivation att lära sig är, enligt (Giota J, 

2002) de krav och förväntningar som skolan eller som vi lärare ställer på eleverna. En rak och 

ärlig kommunikation mellan eleverna och läraren gör att dessa förväntningar kan förmedlas 

till eleverna men även att eleverna svarar på dessa förväntningar. Många gånger kan det vara 

lärarens egna fördomar eller uppfattningar om eleverna som ligger till grund för de 

förväntningar som lärarna ställer på dem. Jenner skriver i sin rapport att förutsättningen för 

eleverna att upprätthålla en viss motivation är hur de upplever lärarnas förväntningar (Jenner. 

H, 2004). Är förväntningarna av den positiva arten, visas det genom att eleverna är mer aktiva 

på lektionerna men ser man på de elever som man har låga förväntningar på presterar sämre 

och hamnar då i bakgrunden av sina kompisar. En bidragande orsak som gör att elevernas 

motivation är vid liv är lärarens egen motivation detta medför att man som elev har ett större 

förtroende för de lärare som själva har ett engagemang eller om man jämför med en trött eller 

oengagerad lärare. Enligt forskningen har alla människor en drivkraft att man vill lyckas med 

något och då är detta en bra utgångspunkt för att de uppgifter som man ger eleverna ska kunna 

genomföras(Jenner, 2004).  
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2.5 Undervisningen och idrottsläraren 
Vidare ska det undersökas hur lärarens roll är i undervisningen och hur de gör för att 

entusiasmera eller att få eleverna engagerade och intresserade.  Är läraren engagerad och 

intresserad medför det att eleverna i många fall känner en glädje i att själva engagera sig i just 

detta ämne, då de känner att undervisningen är betydelsefull, underhållande och rolig. Det 

som visas är att lärarens attityd och undervisningsstil bör vara av en positiv art (Annerstedt, 

2007). Detta medför inte bara att lektionerna blir roliga utan att eleverna känner en trygghet 

mot just denna lärare, och detta har stor betydelse för elevernas motivation. För att man ska få 

en positiv bild i det dagliga arbetet, bör man se till processen genom att man stödjer och 

främjar den fysiska aktiviteten framför produkten då eleven är vältränad.  

Detta menar Annerstedt är lärarens skyldighet att se till och fundera över vad eleverna 

egentligen behöver och inte. Det man ska ifrågasätta är om undervisningsinnehållet och det 

nuvarande arbetssättet är vägvinnande. Annerstedt anser, liksom Raustorp, att det är viktigt att 

läraren gör valet om det är processen eller produkten som den vill uppnå. Som argument för 

reflektion menar Annerstedt att läraren aldrig blir fulländad. Det finns ingen fullbordad 

undervisningsmodell. Undervisningen förändras och förbättras i samband med att samhälle 

och skola utvecklas (Annerstedt.C, 2007).  

Åström ifrågasätter lärares användning av styrdokumenten i deras planeringar och 

genomförande av lektioner. Använder man inte styrdokumenten som lärare, så tar de 

personliga intressen över i lektionsinnehållet. Oftast väljer lärare aktiviteter som han eller hon 

känner sig mest bekväm med, eller aktiviteter som läraren har mest kunskaper eller 

erfarenheter i. Detta kan leda till en situation där eleverna börjar tappa motivation, då 

innehållet upprepas väldigt mycket på undervisningen i idrott och hälsa. Åström menar vidare 

att lärarna bör ge eleverna möjligheter att få erfara motivation, självtillit, och positiv 

inställning till lärande och utbildning vad gäller ämnet idrott och hälsa. Men detta förutsätter 

att eleverna tar ett eget ansvar för att uppnå sina egna uppsatta mål, om inte eleverna gör vad 

som krävs kan de inte anklaga läraren för att dessa faktorer inte uppnås (Åström, 2013). 

2.6  Lärare och elevers kommunikation om lektionsinnehåll   
Som idrottslärare är det viktigt att ha ett mål med de lektioner som man har och att de 

lektionerna visar en arbetsmetod som är genomtänkt för att öka motivationen hos eleverna. 

Variationen av innehållet på lektionerna är en faktor som gör att bredden av eleverna 

uppfattar lektionerna som mer viktiga och att man tar i mer för att då kunna förstå innehållet 

på ett bättre sätt (Raustorp, 2004). För att framkalla en målmedvetenhet hos eleverna måste 
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läraren se till att eleverna ges tid till att dels förstå innehållet men sen också att eleven får tid 

till att utöva dessa aktiviteter men även ge tid till att kunna organisera sig för sitt lärande. Start 

och stopp tid för eleverna är en viktig del i att de ska veta hur länge de har till förfogande för 

sitt lärande. 

Att samtala och diskutera om värdet av fysisk aktivitet skapar en medvetenhet hos eleverna. 

Raustorp menar att fysisk aktivitet skall framställas som en friskfaktor och en faktor som eleven 

själv kan ansvara för. I undervisningen är det därför bra att variera med teori och praktik så att 

eleverna förstår och upplever sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet (Raustorp. A, 2004).  

För att man ska kunna tillgodose elevernas intressen och motivation i ämnet idrott och hälsa 

bör man skapa en viss form av elevinflytande och medbestämmande över vad undervisningen 

och lektionerna ska innehålla. Detta menar Raustorp är en förutsättning för att bevara 

elevernas deltagande, motivation och kreativitet (Raustorp.A, 2004).  

Eftersom människan har en medfödd drivkraft där den är mer påtaglig hos vissa elever gäller 

det bara att hitta nyckeln till denna då man i framtiden kan få en ökad fysisk aktivitet. När 

man som idrottslärare engagerar sig i elevernas idrott vid sidan av skolan kan man då få en 

klar bild av hur deras aktiviteter ser ut och detta underlättar i mitt sätt att stödja men även att 

hjälpa dem på rätt sätt under deras skolgång. Man kan även se goda resultat i framtiden då 

eleverna yttrar en önskan om att få ha ett större inflytande på lektionsinnehåll och 

undervisning. Detta resultat påvisas även i (Henriksson & Johanssons 2007). Där framgår det 

att eleverna yttrar en önskan om att få en större påverkan på innehållet i 

idrottsundervisningen. De vill även ”prova” aktiviteter som anses vara ”annorlunda.” 

Eleverna anser att deras fritidsaktiviteter har en positiv påverkan vad det gäller deras intresse 

och tycke för aktiviteterna på idrotten. De vill försöka att få med dessa aktiviteter i 

skolundervisningen då de känner sig duktiga på dem, vilket stärker deras självförtroende. 

Idrotten i skolan är väldigt komplex där samspelt och sociala spelet ska fungera mellan så 

många olika individer(Engström., 2005).. Undervisningen i idrott skapar kunskap om deras 

sätt att integrera med andra människor och deras styrkor och svagheter vad gäller de 

kroppsliga funktionerna. Engström menar att elevers sätt att se på idrottandet med ett 

tävlingsmoment gör att man mister fokus på hur man ska utföra idrotten istället för att bara se 

på resultat. Vidare menar författaren att efter avslutad skolgång minskar även intresset för 

fysisk aktivitet. Forskningen  



13 
 

visar även att man i unga år ser att målmedvetenhet är en faktor som är av betydelse, likaså 

viljan att vinna och att uppskatta en viss nivå av konkurrens. Forskarna menar att skolan ska  

eftersträva mer motionsidrott och avskaffa tävlingsmomentet då man manar att detta har stor 

inverkan på elevernas inlärning (Engström., 2005).  

 

Som lärare ska man vara lyhörd då eleverna har många kloka saker att säga och att detta 

speglar av sig på motivationen hos eleverna då de får ett förtroende hos sin lärare. Genom att 

läraren kan känna empati och relatera till elevernas känslor, tankar och ha en djupare 

förståelse skapar även detta en förhöjd motivation hos eleverna. 

Enligt Annerstedt kan detta medföra en viss form av oro då man kommer eleverna nära på 

många plan, och att denna kamratliga atmosfär kan vara känslig då lärarens auktoritet kan 

försvinna och att man tappar respekten från eleverna (Annerstedt.C, 2007). 

2.6.1 Lära känna och skapa relationer 
Har man skapat en bra relation mellan dig som lärare och eleverna ökar självkänslan och 

motivationen hos eleverna. Detta gör man genom att lyssna på eleverna men även att ge 

information, råd och feedback på det som eleven har presterat för att utveckla eleven i ämnet. 

För att lyckas måste man skapa en relation mellan elever och lärare, detta genom att lyssna 

och studera eleverna för den individ de är. McGinnis menar att läraren ska kartlägga elevernas 

svagheter och styrkor för att kunna veta hur man på bästa sätt ska kunna vägleda eleverna, 

men även att eleverna ska känna en betydelsefullhet. Genom relationsskapande kan man 

komma eleverna nära, men även beröra de innersta tankarna hos eleverna som i långa loppet 

påverkar motivationen hos eleverna (McGinnis.A, 2004). 

2.6.2 Självkänsla 
(Jenner, 2004) menar att kommunikation, relationer och människosyn är viktiga faktorer 

bakom motivationsarbetets framgång. Detta påvisar även (Giota, 2002) i sin artikel. 

Eleverna är i en ålder då deras självkänsla och identitet formas. Idrottsläraren kan förbättra 

eller försämra elevernas självkänsla. Annerstedt menar att det därför är viktigt att läraren 

tänker på sitt förhållningssätt och agerande mot elever eftersom det påverkar hur eleverna ser 

sig själva i allmänhet men framförallt hur de ser sig på sig själva under den fysiska 

aktiviteten. (Jenner, 2004) skriver vidare att det är viktigt att läraren har förståelse för vad 

dålig självkänsla och misslyckanden kan innebära.  
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Hur en lärare ser sin elev och hur individen blir sedd är viktigt. (Jenner, 2004) menar att en 

elev säger att den har ett mål som den strävar att uppnå men samtidigt visar ointresse, kan 

egentligen vara rädd för att misslyckas. Det är därför viktigt att läraren känner sin elev så att 

den kan tolka beteendet för att interaktionen och samspelet mellan dem skall kunna fortsätta. 

När elever lär sig om förhållanden som kopplas samman med fysisk aktivitet, utvecklas de 

som människor samt stärker självkänslan (Jenner, 2004).  

När motivationen ökar, kommer personen lättare att klara motgångar. Läraren skall titta på 

eleverna istället för förbi dem. Dahlin och Ingelman antyder att ögonen är själens spegel. De 

visar vad någon tycker och känner. Genom att inte låta blicken bara glida förbi, visar läraren 

eleverna respekt: ”Att känna sig sedd av sin lärare är större än vad man i allmänhet tror. 

 

Hos denne ”någon” som finns bakom den närvarande blicken, blir man själv till någon. 

Läraren blir den spegel i vilken eleverna kan se sig själva. (Dahlin & Ingelman,2002) menar 

att lärarens sätt att vara och agera, sänder ut signaler till eleverna. Dessa signaler är en 

bidagande faktor till den gemensamma stämningen. Miljön skall ge värme och upplevas som 

fri där det är tillåtet vara sig själv. Det gäller att förmedla en attityd till eleverna som visar att 

de är accepterade för allt vad de är och har inom sig. 

Mawer antyder att lärare bör sträva efter att kommunicera med elever på ett sätt som stärker 

deras självkänsla. Han menar att lärare skall kommunicera med eleverna på ett sådant sätt att 

de själva uppfattas som entusiastiska och uppmuntrande. Genom beröm, positiv och specifik 

feedback skall eleverna känna att deras insatser har betydelse och respekt. Lärarens 

kroppspråk skall visa en stöttande och omtänksam attityd (Mawer.M, 1995). (Capel,1997) 

menar att elevers självkänsla stärks när lärare tar del av deras intressen och känslor, ger dem 

tid och accepterar deras idéer och bidrag till lektionerna. Elevers självkänsla stärks ytterligare 

när läraren har positiva förväntningar och lägger vikt vid deras nuvarande agerande istället för 

det som varit tidigare(Capel,1997). 

2.6.3 Tillåt misslyckande så klassrumsklimatet stärks 

 När klassrumsklimatet är av den tillåtande sorten lämnar man utrymme för en god lärmiljö  

(Annerstedt, 2007). Annerstedt menar att ett klassrum ska ha goda relationer mellan elev-elev, 

lärare-elev men också att det är elevernas egen motivation som skapar en positiv lärmiljö. För 

att detta ska kunna ske måste elever och lärare visa varandra en ömsesidig respekt samt att 

man accepterar varandra (Annerstedt, 2007).  
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Lärarens sätt att agera eller att vara bör vara av den lugnare sorten. Läraren bör se till att 

eleverna inte ser sig hotade eller att de känner en viss form av otrygghet. Lärarens agerande 

ska även vara tillåtande för misslyckande. Då eleverna känner att de kommer att misslyckas 

med de aktiviter som ska göras blir detta även en motivationsbromskloss.  

Men om nu en elev misslyckas är det vad man har för strategier efter detta som har betydelse 

för den framtida motivationen. Som lärare måste man kunna vara kreativ för att se 

misslyckandet som en form av lärande och att man är en sporrande del för eleven, men också 

att eleven ser detta som en drivkraft för att inte misslyckas igen. En viktig del i 

motivationsarbetet är även att man ser till att gruppen också accepterar misslyckande. En del i 

detta är att man ser läraren göra misstag för att sedan se hur han/hon hanterar dessa misstag 

(Dysthe, 2003).  

Andra motivationsstyrande saker kan vara hur eleverna tolkar framgångar eller att man ser det 

som misslyckande, vissa elever lägger skulden på sig själva. Därför är det viktigt att läraren 

har positiva förväntningar på eleven för att hjälpa dem att styra tolkningar och tankar på rätt 

väg. 

2.6.4 Beröm 
Många människor och tillika elever mår bra av att få beröm av vuxna så som lärare och av 

sina föräldrar. Forskarna menar att beröm förstärker vissa beteenden hos eleverna, och att 

beröm ska användas som en form av belöning. Läraren ska även uppmuntra eleverna och låta 

glädjen bli en positiv del av lektionerna. Eleverna kan få beröm av olika slag det kan vara allt 

ifrån att visa en tumme upp eller att man ger eleven en klapp på axeln. Dessa småsaker gör att 

elevernas motivation kan höjas, men man ska passa sig för att hela tiden ge eleverna beröm 

utan att man ger beröm vid specifika tillfällen då det är befogat. Utnyttjar man berömmet på 

fel sätt så kan trovärdigheten och förtroendet för läraren minska. Men ger man det vid rätt 

tidpunkt kan det ha väldigt positiva effekter. Eleverna kan av beröm prestera bättre och att de 

känner sig mer värdefulla än innan.  

2.6.5 Återkoppling 
Att man återkopplar till eleverna innebär att man observerar, korrigerar och förbättrar 

elevernas färdigheter och kompetens. Det finns olika sätt man kan återkoppla till eleven. Det 

man kan göra är att under eller efter en aktivitet demonstrera eller ge eleverna frågor och svar 

för att påvisa hur eleven t.ex. kan göra på ett annat sätt.  
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För att återkoppla på ett bra sätt krävs att läraren har ett tränat öga där läraren har kunskap 

inom ämnet, men även att man har lätt för att analysera eleverna och deras förmågor. Det 

gäller att upptäcka saker som gör att man kan vägleda och hjälpa eleverna att utveckla deras 

rörelsemönster. Möjligheterna för en lärare att observera är oändliga, men ska man kunna ge 

den bästa återkopplingen bör läraren fokusrea på en specifik sak då man inte kan eller hinner 

se allt. Återkopplingen bör även vara konkret så att eleverna lär sig av återkopplingen. Man 

bör ge återkoppling till alla elever oavsett deras ansträngnings nivå eller kunskaper om 

aktiviteten. Återkopplingen bör även ske regelbundet för att man på så vis kan öka 

motivationen och den positiva andan runt aktiviteten, detta medför även en ökning av 

elevernas kunskaper (Raustorp.A, 2004).  

Lärarens sätt att förmedla detta till eleverna är också viktigt för kommunikationen mellan elev 

och lärare. Man bör även ge eleverna utrymme för att bedöma sina egna insattser detta stärker 

eleverna självständighet men även att eleverna ser värdet i sin fysiska aktivitet.   

2.6.6 Motivera i form av förebilder men även främja fysisk aktivitet 

utanför skolan.  
Genom att man förstärker känslor vare sig det gäller hjärna eller hjärta kan man öka 

motivationen i form av berättelser om andra människor. Genom att berätta om andras 

prestationer kan man visa för eleverna att vissa saker inte är omöjliga. Att berätta om tidigare 

elever som har gått på skolan och deras framgångar påvisar att även jag som elev på denna 

skola kan göra en likadan prestation. Man kan även bjuda in de gamla eleverna till en lektion 

eller liknade så att eleverna får träffa personen och kanske ställa några frågor.  

Motivationen för våra elever påverkas i stora drag av deras omgivning. Intrycken eller 

påverkan av föräldrar, kompisar och lärare uppfattas olika av eleverna. Vissa kan vara 

positiva och vissa kan vara negativa. Forskningen visar att ett upprepande beteende kommer 

att övergå i vanor (Hultgren S, 2008). Viktigt för framtiden är att läraren har ett bemötande 

som inte är nedlåtande eller kränkande men även att vissa regler och råd ska vara 

genomtänkta. En annan bidragande orsak som kan stärka elevers motivation är att man jobbar 

över generationsgränserna där deras föräldrar är en viktig länk huruvida de ska motiveras till 

skolidrotten. Föräldrarna är ju de människor som har den största påverkan på våra barn vad 

gäller fritidsaktiviteter. En annan kanal kan även vara föreningslivet sätt att bidra till en ökad 

motivation. 
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3 Metod 
I metod delen kommer själva tillvägagångsättet (metoden) på letandet efter svaren till de 

frågeställningarna som skrivs i mitt syfte presenteras.  

3.1 Design  
Valet av metod föll på kvalitativ metod vad gäller intervjuer och observationer. Avsikten med 

denna metod är att man vid olika tolkningar syftar till att ha förståelse för människans sätt att 

vara. Forskarna riktar in sig på, hur människorna tolkar sin egen tillvaro och omvärld 

(Hassmén.p & Hassmén.N, 2005). Inom den kvalitativa metodteorin fokuserar man på 

människors olika sätt att vara. Man studerar även hur människor tolkar och uppfattar 

verkligheten på ett individuellt, socialt och ett kulturellt plan. Valet av metod blev intervju 

och observationer för att på detta sätt kunna få de bästa svaren på min problemformulering.  

 

Studiens syfte var att komma fram till lärarnas olika metoder för att motivera eleverna. Därav 

tolkar jag de olika resultaten som studien visar. I en intervjusituation skapas en dialog som 

gör det möjligt för intervjuobjektet att svara med egna ord. Detta gör det även möjligt för mig 

att ställa följdfrågor som inte finns vid en enkätundersökning. Metoden gör det även möjligt 

för mig att se på den som svarar då människor uttrycker sig på olika sätt så som kroppsspråk, 

tonfall, tonläge och ansiktsuttryck, den så kallade icke verbala- kommunikationen.  

3.2 Urval 
Urvalskriterierna var att man ska undervisa på högstadiet i ämnet idrott och hälsa. Forskarna 

menar att en kvalitativ studie kan vara tidskrävande och därav är det bättre att handplocka de 

intervjuobjekt som ska ingå i studien. Val av intervjuobjekt fall sig ganska naturlig på denna 

grupp av lärare då dessa har en blandad erfarenhet av att jobba med att få eleverna motiverade 

till idrott och hälsa, men också att jag i framtiden ska bli idrottslärare och kommer att 

undervisa i dessa åldrar.  Valet av intervjuobjekt föll sig bara på män då jag själv är detta och 

ville undersöka vad just män använder sig av för motivationspsykologiska instrument, såsom 

behov, intresse, strävan, begär, längtan och mål för att motivera eleverna till ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet. Metoden för att välja ut mina intervjuobjekt var 

lämplighetsurvalet då jag kan fokusera studien på ett speciellt syfte. Mina intervjuobjekt 

jobbade på en närliggande skola där jag gjorde min praktik. Jag skickade mail till lärarna där 

vi bestämde tid och plats för intervjun, jag skickade även med intervjufrågorna så att de kunde 

vara lite förbereda på vilka frågor som skulle dyka upp ifall det var någon fråga de behövde 

fundera på eller kolla upp innan. Observationerna gjorde jag vid ett senare tillfälle och utgick 
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ifrån de frågorna som jag hade i min intervjuguide för att se hur de agerade i verkligheten. På 

de observationerna använde jag mig även av en observationsmall för att lättare se hur de 

gjorde och hur de agerade mot eleverna. Verkligheten och svaren kan i vissa fall avvika från 

varandra då man säger en sak och kanske gör en annan därför är det viktigt att dokumentera 

detta när man har det färskt i minnet.   

3.3 Intervjuguide 
Intervjuguidens avsikt ska vara som en mall för den som intervjuar genom att ställa rätt 

frågor. Frågorna är konstruerade på ett sätt som gör att svaren som idrottslärarna ger, ska ge 

mig de olika pedagogiska metoderna för att motivera eleverna till att delta i undervisningen, 

men också motivera till att fortsätta med fysisk aktivitet efter skolans slut. Genom detta 

hoppas jag att uppnå uppsatsens syfte. Genom att ha öppna frågor kan den intervjuade 

formulera sina svar med egna ord och kan inte styras i någon riktning. Mitt syfte med frågorna 

var att man skulle få så mycket information som möjligt. 

3.4 Genomförande 
Innan jag skulle ha mina intervjuer skaffade jag mig en teoretisk bakgrund genom att studera 

litteraturen som handlar om motivation. Detta för att jag skulle skaffa mig en förkunskap om 

ämnet innan jag gjorde mina intervjuer. När jag skulle genomföra mina intervjuer hade jag 

redan pratat med lärarna genom att jag träffat dem under min praktik. Jag förklarade mitt syfte 

med examensarbetet. Forskningen påvisar att om man informerar de som ska intervjuas innan 

skapar man ett bra intervjuklimat (Patel. R & Davidson. B 2003) 

När jag genomförde mina intervjuer satt vi i ett grupprum. Jag hade tillgång till detta rum 

innan intervjun vilket gjorde att jag kunde förbereda mig i lugn och ro. Genom att använda 

oss av ett grupprum vi kunde sitta i lugn och ro och störningsmomenten kunde undvikas. 

Innan intervjun skulle börja pratade jag om syftet och hur vi ska genomföra intervjun, detta 

för att skapa en lugn och trygg atmosfär. När intervjun började inledde jag med att fråga 

intervjuobjektet bakgrundsfrågorna i hopp om att skapa ett lugn men också öka svarens 

kvallité. Intervjun avslutades med att jag frågade de intervjuade om hur det hade upplevt 

denna situation och frågade dem om de hade något mer att säga. Återkoppling är av stor 

betydelse så att jag visar att man har tagit sig tid till att lyssna men också att det som de har 

sagt är av stor vikt. Observationerna som jag gjorde var vid två tillfällen.  Jag kom och 

observerade lärarna vid två tillfällen och på olika aktiviteter, detta för att inte få en 

upprepning av aktiviteter. 
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3.5 Databearbetning 
När alla intervjuerna var genomförda, sammanställde jag svaren genom att läsa mina egna 

anteckningar. Dessa skrev jag sedan ned på datorn. Jag ville själv skriva ned mina intervjuer 

så jag lär mig om min egen intervjustil samt att jag har minnen med de sociala och 

emotionella aspekterna från intervjusituationen. Kvale menar att det är en fördel att den som 

intervjuade skriver ner intervjun då det är den som bäst kan tolka upplevelserna från 

intervjuen( Kvale. S, 2009).  

3.6 Reliabilitet och validitet 
Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 

jag mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. Om 

en intervju eller undersökning är av god reliabilitet, uppvisar den ett liknande resultat och svar 

även om intervjun görs vid fler tillfällen samt av andra personer. Validitet handlar om att man 

undersöker det man tänkt undersöka. Det handlar om resultatets giltighet. Kvale menar att 

validitet vid kvalitativa intervjuer handlar om tillförlitligheten hos undersökningspersonerna 

samt kvaliteten på intervjuerna. För att resultatet skall vara av god reliabilitet och validitet 

skall intervjuaren vara tränad i sin intervjuteknik samt observationsteknik (Kvale. S, 2009). 

Patel och Davidsson nämner även att man skall använda sig av strukturerade intervjuer för att 

få en hög reliabilitet i resultatet. Jag använde mig utav en halvstrukturerad semiintervju där 

frågeområdena var bestämda men svarsalternativen öppna Mina intervjufrågor var utav det 

slag att respondenternas svar baserades på deras egna erfarenheter, åsikter och tankar. Jag 

anser att de varit ärliga i sina uttalanden och att deras svar är tillförlitliga vilket gör att 

reliabiliteten och validiteten är god. Jag läste även litteratur som berör studiens ämne, innan 

jag utförde intervjuerna. Detta stärker reliabilitet och validitet ytterligare enligt Patel och 

Davidsson (Patel. R & Davidson. B, 2003). För att öka validiteten ytterligare, lät jag även min 

handledare läsa igenom mina intervjufrågor för att se att de var av betydelse för det ämne jag 

valt att undersöka med mitt examensarbete. Författarna nämner även att det är bra om någon 

”utifrån” som har mer kunskap om det berörda ämnet som intervjun skall handla om, kan 

granska frågorna för att se om de är av relevans samt så att de inte är för många till antal då 

det kan vara tröttsamt att svara på. 

3.7 Etisk förhållningsätt 
Under resans gång har jag informerat mina intervjupersoner om att deras deltagande är helt 

konfidentiellt och att allt material kommer enbart jag ha tillgång till. Jag har även haft en 

dialog med intervjupersonerna om att de när som helst får eller kan avbryta detta samarbete 
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om de kände sig obekväma i situationen. Efter att intervjuerna och arbetet är färdiga kommer 

jag att radera allt material så att detta inte kommer i fel händer. Jag kommer även att använda 

mig av fiktiva namn i intervjuerna då detta ska vara konfidentiellt. Jag har även fått deras 

godkännande att jag spelade in intervjuerna innan vi drog igång så att de inte ska känna sig 

kränkta på något sätt. 

4 Resultat och analys 
Jag har delat in svaren i olika kategorier där man specifikt ser vad lärarna har svarat. För att 

framhäva resultatet tydligare så är svaren kursiva.  

4.1 Beskrivning av intervjupersoner 
Tor: 45 år Undervisar på högstadiet 7-9 + Idh åk 4 och har jobbat som lärare sedan examen -

95 

Einar: 30 år Undervisar på högstadiet och har jobbat som lärare sedan -08 

Anders: 25 år undervisar högstadiet åk7-9 och har jobbat som lärare sedan -13 

4.2 Lärarnas undervisningsmål 
Tor: Att alla elever efter 9-årig grundskola skall hitta en /flera meningsfulla fysiska aktiviteter 

som de enkelt kan utöva på sin fritid i föreningsregi eller individuellt. Att eleverna skall ha 

påverka sin hälsa med rätt kost och rörelse 

 

Einar: Det främsta är ju såklart att uppfylla kursplanens syfte!  

Mina personliga mål med min undervisning är att eleverna ska; 

1. Lära sig ta hand om sin kropp för att leva ett hälsosamt liv efter skolan 

2. Hitta någon fysisk aktivitet som passar och som de kan utöva nu och senare i 

livet. 

3. Känna att de kan klara av saker utifrån sina förutsättningar som de tidigare 

trott var omöjliga. 

4. Känna att de alla är välkomna och betydelsefulla oavsett om de är ”Zlatan” 

eller någon nybörjare. 

Anders: Målet är att man som idrottslärare ska kunna motivera alla till en positiv skolgång 

där IDH ska vara en glädjespridare. Man ska även kunna förmedla hur bra det är att idrotta 

inte bara för kroppen utan även för knoppen. Sedan ska även undervisningen kunna leda till 

ett livslångt idrottande. 

 

Målen med undervisningen är att man ska röra på sig i så stor utsträckning som möjligt, men 

också att man efter skolans slut ska ha en idrott som man utövar på sin fritid. Av idrotten ska 

man känna en glädje i att röra sig och att idrott är bra för din hälsa. Idrotten ska även göra att 

eleverna ska må bra av att idrotta både fysiskt män även psykiskt. 
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Observationer av lärarna: 

 

Tor: Han hade ett bra mål med sin undervisning då han hade en bra variation av aktiviteter. 

En annan sak som han gjorde bra var att han ville att eleverna skulle få en förståelse för hur 

viktigt det är att man har en eller flera aktiviteter även utanför skolan då rörelse och kost är 

viktigt för hälsan. 

 

Einar: Han hade en vision om att eleverna ska ta del av kursplanens syfte men på de 

lektionerna som jag observerade missade han lite i det jobbet. Det kan vara olika orsaker som 

gör att lektionerna inte blir som tanken en gång var.  

 

Anders: Han hade en energi i det han gjorde. För att läraren ska kunna motivera eleverna 

måste läraren ha det där lilla extra för att få eleverna till att börja delta. Detta tyckte jag att 

han lyckades med på dessa två lektionerna.   

4.3 Lärarnas olika metoder 
Tor: Visa på många olika rörelseformer i olika årstider. Låta eleverna prova på så mycket 

som möjligt. 

Einar: Försöker vara tydlig och motivera VARFÖR vi gör olika saker. Variera 

undervisningen. Lägga tid på att öva och nöta på saker så att alla kan känna att de blir bättre 

utifrån sina förutsättningar. Försöker ha en nolltolerans mot dumma kommentarer mellan 

klasskamrater för det krävs så lite för att vissa inte ska vilja vara med på alla moment.  

Anders: Svar: Att man låter eleverna testa på så många olika idrotter som bara går. Det är 

alltid något som eleverna tycker om och då kan man locka dit eleverna på ett eller annat sätt. 

Sammanfattningsvis så anser lärarna att man ska ha en variation på lektionsinnehållet för att 

motivera så många som möjligt. Detta i kombination med att man har en tydlighet i vad man 

vill uppnå med sin undervisning. Tydligheten gör att eleverna känner att läraren har koll på 

vad hon/han ska göra. 

Observationer av lärarna:  

Tor: Det som speglade Tors lektioner var variationsrikedom. Enligt svaret som vi fick på 

intervjun var verkligheten den samma. Han visade en bra variation på hur eleverna skulle 

kunna göra för att lyckas med övningarna.  

Einar: Det som speglade Einars lektioner beträffande metoder för att läraren ska kunna nå 

sina mål var enformighet och detta gjorde i sin tur att eleverna inte var övermotiverade för 

lektion.  

Anders: Lektionerna som Anders hade var bra och de innehöll en rad olika variationer av 

aktiviteter på de två olika lektionstillfällena, och detta gjorde att eleverna tyckte det var kul på 

lektionerna.  
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4.4 Motiverande nycklar 

Tor: Genom att återkoppla till mina mål och få dem att hitta en inre motivation för att hitta 

en/flera bra aktiviteter. Men också att våga prova nya saker. 

Einar: Jag tvingar i princip ingen, men försöker in i det längsta övertyga dem om att de kan 

klara av att utföra saker som de upplever som svåra. Men det anpassar jag från individ till 

individ.  

Anders: Jag som lärare måste ha ett engagemang för att man ska kunna dra med sig eleverna 

på lektionerna. Genom att man kopplar kunskapskraven till det man gör på lektionerna men 

också att man försöker att hitta motivationen hos eleverna genom positiva samtal och men 

också att man har en positiv attityd till eleverna.    

Man måste se eleverna som individer för att i många fall anpassa lektionerna till deras nivå 

detta medför att eleverna ser att de klarar de hinder som kan uppstå och detta medför att 

motivationen ökar. 

Observation av lärare: 

Tor: Tor tycker jag lyckas med att motivera sina elever till att delta på lektionerna som han 

säger i sin intervju återkopplar han till sina mål, då det ska vara meningsfulla aktiviteter för att 

lyckas.  

Einar: Han säger i sin intervju att han inte tvingar någon till att delta men detta misslyckas 

han med för det går inte alls i vissa fall. Eleverna bara går där ifrån utan att delta 

överhuvudtaget. 

Anders: Attityden är enormt bar då Anders många gånger berömmer eleverna för vad de gör, 

men även att han har ett engagemang så att eleverna dras med i de olika aktiviteterna som 

läraren visar.  

4.5 Motivationens uppförsbacke  

Tor: Ibland är det svårare med elever som har en bestämd uppfattning oftast hemifrån ev. 

byggt på föräldrars/syskon egna misslyckanden. Även en följd av, när man tar emot dem i åk 

7, att eleverna har för lite/för dålig grundutbildning i idrott och hälsa. Mindre ”catch the 

flag” lekar i tidiga åldrar mer arbete med grundmotion och olika rörelseformer. 

Einar: Är det elever som inte deltar försöker jag ta reda på orsaken till detta och hitta en 

lösning på problemet. Funkar inte det försöker jag samtala med dem och försöker på så sätt 

skapa en relation med dem så att de känner sig trygga med mig och förhoppningsvis deltar 

lättare sen. Är de totalt ointresserade av idrott försöker jag motivera de med hälsoaspekter.  

 

Anders: Ja det tycker jag i vissa fall när man har en stor grupp där vissa elever inte har 

någon idrottsbakgrund över huvud taget. Detta medför ju att eleverna har svårt att motivera 

sig till att göra dessa aktiviteter. Drivkraften till att idrotta ligger inte i blodet utan det måste 

få ett intresse under tiden de är i skolan då de testar på olika idrotter. Motivationen för elever 

som inte har föräldrar som är aktiva i någon fysisk aktivitet är också ett dilemma då de inte 

har fysisk aktivitet som en naturlig del av vardagen. 
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Det som genomsyrar det mesta är att man ska se till att eleverna i tidiga åldrar hittar en 

aktivitet som de är bekväma med att göra. Men det gäller också att föräldrarna, i en viss 

utsträckning har en aktivitet som kan smitta av sig på sina barn. 

Observationer av lärare: 

Tor: Elevernas förkunskaper skapar ibland svårigheter för lärare då de ska kunna motivera 

eleverna på de aktiviteterna som läraren erbjuder. Tor tycker jag lyckas att motivera eleverna 

till att delta, men det satt långt inne hos vissa då detta inte var deras aktiviteter. Men de deltog 

ändå till slut.  

Einar: Svårigheter med att motivera eleverna i många fall. Detta för att han hade för långa 

samtal med de eleverna som ville delta, och detta stal tid från de övriga eleverna som skulle 

vara aktiva. Det han skulle gjort annorlunda var att han skulle tagit det snacket efter avslutad 

lektion.   

Anders: Anders hade det jobbigt under en av lektionerna då dessa elever var av den icke 

idrottande skaran, men han fick dem att delta till slut. Det han gjorde vara att han bröt ner 

aktiviteten så att eleverna kunde förlika sig med den. Han la sig på deras nivå.    

4.6 Motivation som påverkas av andra 
Tor: Genom att peppa och ligga på dem med beröm/konstruktiv kritik under lektionerna. 

Einar: Ja, beröm och uppmärksamhet är väl en form av yttre motivation. Uppmärksamma alla 

framsteg, stora som små! Det tycker jag är viktigt. Visa att jag tror på eleverna och hjälper 

dem så att de i samband med att jag ställer rimliga krav och skapar utmaningar på rätt nivå 

vågar prova och misslyckas. Detta för att senare lyckas och därmed utvecklas. Hälsoaspekten 

skulle också kunna vara en yttre motivation, om man förstår nyttan av den fysiska aktiviteten. 

Sedan är betygen viktiga också, det måste jag tyvärr erkänna.  

Anders: Ja det tycker jag. Med positivt beröm, där man påvisar för eleverna att de har gjort 

något bra eller att de kan förändra en eller flera saker för att bli bättre. När eleven visar 

framsteg så belönas han/hon med beröm men också att man kan se så stora framsteg att 

eleven belönas med ett högre betyg för de insatser som de har utfört. 

Att ge beröm är den sak som gör att elevernas motivation kan öka enligt lärarnas egna svar. 

Detta gäller inte bara en eller vissa elever utan att man ser alla elever som deltar på 

lektionerna. Det kan vara små saker som att ge någon en klapp på axeln eller att läraren ger 

eleven en tumme upp för hur eleven har presterat. 
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Observation av lärare: 

Tor, Einar och Anders: Genom att göra som de har sagt i sin intervju tycker jag att de lyckas 

påverka elevernas yttre motivation i många fall. Detta genom att berömma och 

uppmärksamma eleverna i olika prestationer. Detta medför att eleverna också tycker att det är 

roligt med idrott och hälsa. 

4.7 Motivation som eleverna kan påverka 
Tor: Går att påverka genom att ge eleverna kunskaper/redskap och att lägga över ansvaret 

mer på eleverna.  

 

Einar: När de får uppleva känslan att ”det här kan jag” eller ”det här klarar jag”, då får 

många en helt annan motivation och deltar gladeligen. Så det som är viktigt tror jag är att 

aktiviteterna är lagom utmanande och kan individanpassas så att alla får lyckas. När man 

känner att man inte kan, då har man oftast ingen inre motivation. 

 

Anders: När det gäller den inre motivationen så kan man inte skapa en inre motivation för 

eleverna då det på något sätt kommer från dem själva. De bör vara intresserade av en 

aktivitet och då de ska utföra denna så motiveras de av att de vill göra denna för att det är 

tillfredställande men också för att de vill bli bättre på denna aktivitet. Som idrottslärare kan 

man inte styra detta, men man kan styra vilka aktiviteter som eleverna har som att när de ska 

ha dessa så blir de mer eller mindre motiverade. Komplexiteten i att vara idrottslärare är att 

motivera alla eleverna i en och samma aktivitet. Det gäller att bryta ner aktiviteten i olika 

delar för att eleverna ska få en känsla för de olika delarna.  

 

För att skapa en inre motivation hos eleverna bör man ha en variation på aktiviteter men också 

att man lägger sig på en nivå så att eleverna känner att det här klarar jag av. Detta medför att 

eleverna får den där ”goa” känslan inombords. 

 

Observation av lärare: 

 

Tor: Tor lyckas tillfredsställa alla eleverna på en av sina lektioner. Detta för att de tyckte att 

aktiviteten var riktigt rolig och att nivån på aktiviteten gynnade alla.   

 

Einar: Einar hade det svårare med att motivera sina elever då han hade aktiviteter som gjorde 

att vissa elever inte tillfredsställdes. Detta var säkert på grund av att aktiviteten gjorde att 

dessa elever misslyckades och då kände man inte behovet att fortsätta med aktiviteten. 

 

Anders: De aktiviteter som Anders hade var av en svårare sort men med Anders energi och 

engagemang gjorde att han lyckades få med sig gruppen dessa två tillfällen.    

4.8 Öka självkänslan 

Tor: Genom att ge äkta beröm och passa på när eleverna gör något bra. Även berömma 

försöken. Få eleverna att bara jämföra sig med sig själv. Se den egna utvecklingen även om 

andra kompisar lyckas bättre. 

Einar: Beröm, uppmärksamhet, personliga samtal, genom att låta de lyckas, genom att skapa 

en trivsam miljö att vistas i. Försöker kort sagt visa att de duger som de är. 
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Anders: Att man säger positiva saker till eleverna vid flertaltillfällen. Men också att man hela 

tiden säger att man ska göra ett försök och att man inte tävlar mot någon utan att man har 

bara sig själv att tävla mot. Beröm vid rätt tillfälle är jätte viktigt för att stärka självkänslan 

os eleverna. 

Genom att man har ett engagemang och en positiv attityd mot eleverna skapar det en atmosfär 

som gör att man kan ta emot beröm på ett bra sätt, för det är beröm som gör så att eleverna får 

en bättre självkänsla.  

Observation av lärare:  

Tor: När det gäller att hitta de saker som gör det lättare för eleverna genom att höja elevernas 

självkänsla så har Tor hittat den rätta vägen. Detta görs genom att ge eleverna beröm men 

även att ge beröm då eleverna misslyckas vid försök. Detta medför att elevernas självkänsla 

stärks.  

Einar: Einar kommer inte upp i den kvalitet som han säger i sin intervju då han inte ger 

eleverna det beröm som de förtjänar utan glömmer av detta emellanåt. 

Anders: Anders lyckas med att ge beröm i rätt ögonblick. Han har en positiv drivkraft för att 

ge eleverna en bra start i sin fysiska aktivitet.     

4.9 Motivator till en livslång fysisk aktivitet  

Tor: Genom att påtala vikten av god hälsa och att det får så många positiva följder/vinster. 

Ekonomiskt, socialt, välbefinnande, psykiskt + fysiskt. 

 

Einar: Genom att förklara motionens betydelse för deras framtida hälsa. 

 

Anders: Dels genom att påvisa hur viktigt det är att man har en god hälsa även i framtiden då 

det kanske inte är någon idrott i skolan. Man ska vid de tillfällen då en elev känner att den 

gjorde något bra, eller om en lärare känner att en elev tycker att en idrott är rolig pusha 

eleven att testa på den även utanför skolan. 

 

Genom att man som lärare talar om hur stora hälsovinster man gör varje år så är det viktigt för 

eleverna att inse att en fysisk aktivitet är bra även utanför skolans väggar. 

 

Observation av lärarna: 

Tor: Tor fångar upp en bråkdel av eleverna då dessa inte har det brinnande intresset av att röra 

på sig. 

Einar: Einar misslyckas på denna punkt då han absolut inte nämner detta eller påvisar 

motionens fördelar även efter avslutad skolgång. 

Anders: Jag tycker att Anders lyckas med att få eleverna att förstå och att de har lärt sig att 

fysisk aktivitet även är bra efter skolan är avslutad. 
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5. Diskussion 

Metoden som jag använde mig av var en kvalitativ intervju och observationer av lärarna. Med 

denna metod kunde jag komma fram till att de frågorna som jag ville ställa och undersöka 

kunde jag lättast få så bra svar som möjligt av denna metod jag vägde för och nackdelar med 

flera olika metoder men kände att denna var bra för mig . Och med detta sagt var mitt syfte att 

ta del av de intervjuades erfarenheter, men också att man i slutändan har förståelse för deras 

erfarenheter. Viktigt var att studerade litteraturen innan man började med intervjuerna för att 

man skulle skaffa sig förkunskaper om hur forskningen ser på hur vi som är lärare ska gå 

tillväga med att motivera eleverna till ett livslång fysisk aktivitet. Detta var även nyttigt när 

intervjuerna skulle utföras. Detta för att med hjälp av förkunskapen som man har skaffat sig 

så kunde jag som intervjuare lättare förstå de som jag intervjuaden.  Patel och Davidsson 

menar att det är bra att man har förkunskaper om sitt ämne ifall det stöter på något hinder vid 

intervjutillfället (Patel. R & Davidson. B, 2003). Intervjuerna var smidigast att genomföra en 

och en då lärarna inte blev påverkade av varandra, utan att svaren blev mest naturliga då. 

Lärarna fick frågorna innan intervjutillfället och intervjuerna kändes ärliga och naturliga.  

Man ger de intervjuade en trygghet med att skicka frågorna i förväg men också att de 

intervjuade känner att de kan öppna sig mer när de känner denna trygghet (Hassmen N & 

Hassmen P, 2005). Konfidentialiteten och att de intervjuade lärarna samtyckt till intervjuerna 

är viktigt då detta annars kan påverka svaren negativt om inte intervjuer och deltagande är 

frivilligt. När lärarna vet att deras identitet är skyddad och att deltagandet är frivilligt blir de 

mer ärliga och trovärdiga. Jag tycker att intervjuerna har flutit på bra och att jag har haft tid att 

reflektera mellan intervjuerna. Intervjuerna har utförts på samma sätt allihop så att 

tillförlitligheten ska vara så hög som möjligt. Jag är nöjd med mina frågor som jag ställde till 

de som jag intervjuade. Man kunde möjligtvis omformulera någon fråga, men i det stora hela 

är jag nöjd. I mina frågor skulle jag även kunnat ha en reflekterande frågeställning till lärarna 

för att de skulle reflektera över deras egna erfarenheter och kunskaper.  

Intervjuerna genomförde jag med min telefon för att sedan lätt kunna spela in. Jag använde 

även ett anteckningsblock för att anteckna kroppsrörelser där de kanske visade eller förstärkte 

en viss fråga. Dessa senare anteckningar vad gäller kroppsrörelser etc. redovisas inte. En 

reflektion är att man skulle kunna ställa vissa frågor till lärarnas kollegor och även till elever 

för att se hur lärarna bemöter eleverna, men också om de motiverar eleverna. 
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6. Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar för att motivera eleverna samt att 

se vilka motivationspsykologiska instrument som användes för att ge eleverna 

förutsättningarna till ett fysiskt aktivt liv, men också om lärarna motiverade eleverna till ett 

fysiskt aktivt liv efter avslutad skolgång. Engström menar, som jag skrev innan så utövar två 

tredjedelar av våra barn någon form av idrott och att detta är en av våra största 

uppfostringsmiljöer (Engström, 2005). Valet av metod föll på kvalitativ metod vad gäller intervjuer 

och observationer. Avsikten med denna metod är att man vid olika tolkningar syftar till att ha 

förståelse för människans sätt att vara. Forskarna riktar in sig på, hur människorna tolkar sin egen 

tillvaro och omvärld (Hassmén.p & Hassmén.N, 2005) Kommunikation är det ordet som jag 

återkommer till väldigt ofta. För att läraren ska motivera eleverna så krävs kommunikation 

mellan elev och lärare. Det är inte bara att man ska få dem att vara med i undervisningen, utan 

man ska kunna påverka dem även efter avslutad skolgång. Samtalen mellan eleverna och 

läraren är grundstenarna för att skapa en god känsla samt en tillit mellan elev och lärare för att 

öka motivationen. Samtliga lärare ansåg att en bra dialog och ett bra bemötande var av stor 

betydelse för elevernas deltagande på idrottsundervisningen.  

Forskningen visar att detta är avgörande faktorer för det förhållningsättet eleverna har för 

ämnet idrott och hälsa. Ökad motivation och en högre närvaro hos eleverna var resultatet av 

att undervisningen var rolig och intressant. Undersökningen visade även att en viss 

medbestämmande rätt hos eleverna ökade även det motivationen och närvaro. Detta leder till 

att eleverna får en högre grad av självkänsla och att den fysiska aktiviteten kommer att 

fortsätta även efter avslutad skolgång (Granbom A-K,1998). De lärare som använde sig av 

moment och aktiviteter som intresserar eleverna skapar goda förutsättningar för en hög fysisk 

aktivitet under undervisningen men även efter avslutad skolgång. Raustorp menar att 

människans eget intresse är en förutsättning för fortsatt intresse. Han menar att den lärare som 

använder sig av elevernas intresse, får aktiva och intresserade elever. Att man ser och 

uppmärksammar elever har stor betydelse, speciellt för de med lågt självförtroende och de 

som är omotiverade (Raustorp A, 2004). Kontakten är jätte viktig mellan elev och lärare för 

att kanske kunna ändra elevens inställning. Viktigt är också att läraren är engagerad och 

intresserade av elevernas situation. De vill att eleverna ska se och lära sig de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet har på människan, kroppen och hälsan. Detta är målet för läraren 

samt för Lgr11.  
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Beröm är ett sätt som är viktigt för att alla ska må bra.Lärarna ska dock inte ge beröm hela 

tiden man bör överväga när man ska ge beröm men även hur man ska ge den. Annerstedt 

menar att det är viktigt att ge beröm men bara när det är befogat. Annars kan läraren tappa sin 

trovärdighet och att läraren inte tas på allvar. Lärare ska även kunna ge feedback till eleverna 

för att läraren ska kunna utveckla elevernas förmågor. Därför är det av stor vikt vad man säger 

till eleverna.  

Mening och förståelse för hur vissa saker fungerar speglas i hur läraren kombinerar teori och 

praktik. Då detta har en stor betydelse för hur kunskapen fastnar hos eleverna men även en 

medvetenhet där teori och praktik samspelar. En annan faktor som speglar elevernas 

motivation är hur jag som lärare klär mig så att jag påvisar att jag som lärare också är delaktig 

och kan delta om så skulle behövas (Annerstedt, 2007) 

Lärarens uppgift bör vara att anpassa undervisningen till en nivå som eleverna klarar av. Det 

är viktigt för eleverna att de ska känna att de lyckas istället för att de misslyckas. Elevernas 

motivation ökar då nivån ligger på en lagom nivå.  

Studien visar att det inte bara är läraren som kan påverka om en elev har motivation till ämnet 

eller inte, utan det finns andra faktorer som påverkar eleverna så som pengar, berömmelse, 

framgång och utseende. Dessa faktorer har en betydande roll för eleverna då de är i en kritisk 

ålder där man påverkas i stor utsträckning av den omgivande miljön och man försöker hitta 

sin identitet. Läraren ska se till att undervisningen stärker elevernas självkänsla och 

motivation då dessa står väldigt nära varandra. Uteblir tron på sin förmåga uteblir även 

motivationen. Därför är det viktigt att läraren har en god kommunikation med sina elever. 

Förmågan hos läraren att kommunicera och skapa relationer är viktigt för framtida 

interaktioner mellan elev och lärare. Klassrumsklimatet är viktigt för en elevs motivation. Då 

relationen mellan elev och lärare kommer till sin spets och den fungerar och eleven känner ett 

förtroende så påverkar det elevens självkänsla i positiv riktning. I min studie framkommer 

också att det är miljön och atmosfären som gör att man har en tillåtande känsla för att göra 

misstag.  Forskarna menar alltså att lärarna ska föregå med gott exempel och visa hur man 

hanterar olika former av misslyckanden. Läraren blir en förebild för eleverna. 

I min studie framkommer det också att det är lärarnas uppgift och ansvar att se till att alla elever 

lyckas. Läraren kan nå ut till alla elever genom att ha variation i undervisningen då det gäller olika 

sporter och aktiviteter. De olika övningarna och aktiviteterna bör dessutom ha olika nivåer samt 

alternativ för att på så sätt minimera elevers hinder och svagheter. Även Annerstedt påpekar att 
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undervisningen skall utgå från eleverna och deras behov samt förutsättningar.150 Det är viktigt att 

uppleva känslor av att man lyckats med något vilket också min studie påvisar. Elevers motivation 

ökar då de upplever känslor av lycka, glädje och att de klarat av något. Annerstedt menar att det 

bästa sättet att öka motivationen, är att få uppleva framgång.151 Något som också framträder i min 

studie är att det är viktigt att övningar och aktiviteter har en ”lagom” utmaningsnivå. På det sättet 

motiveras elever till att delta då de fortfarande upplever en känsla av kontroll men också känslor 

av spänning och utmaning (Annerstedt C, 2007). Detta påvisar även Raustorp då han menar att 

elever utvecklas och motiveras bäst av de uppgifter som är medelsvåra. Är uppgifterna för svåra 

kan eleverna avskräckas och aldrig mer vilja prova på aktiviteten igen (Raustorp A, 2004). 

 

Tävlingsmomentet i skolidrotten bör ses över då det kan ha negativa konsekvenser på elevers 

självkänsla, men även på hur klimatet i klassrummet kan bli. Resultaten på de aktiviteter 

eleverna utför i skolan samt att eleverna utför en aktivitet efter avslutad skolgång kan komma 

att minska på grund av detta.  

Både inre och yttre motivation har betydelse för elevernas motivation i ämnet idrott och hälsa. 

För att eleverna ska kunna tillgodose sig ämnets innehåll måste man få en förståelse av vad 

fysisk aktivitet gör för deras hälsa, alltså ett sammanhang mellan undervisning och 

välbefinnande.  

Den yttre motivationen påverkas av olika faktorer bland annat betygen som eleverna får. Men 

om läraren är engagerad, uppmuntrande och positiva så kan synen på betygens betydelse 

ändras.  

Ett par av de andra faktorerna var tid och resurser. Uteblir dessa kommer elevernas motivation 

också även här att minska t.ex. att man inte har tid till att göra vissa saker som man har lovat 

eller att man inte har resurser att köpa in vissa saker eller liknande. Ibland räcker det inte att 

man har alla dessa förutsättningar utan ibland når man inte fram till eleverna hur mycket man 

än försöker. Därför är det viktigt att man har skapat sig goda relationer till eleverna så att 

motivationsarbetet kan underlättas.  Man har även sett att det finns andra orsaker till att 

eleverna saknar motivation så som levnadsvillkor, hemförhållanden och andra sociala 

problem. Detta kan som så många fall spegla av sig i motivationen, och även en bidragande 

orsak till att eleverna har ett mindre intresse för att bedriva idrott efter avslutad skolgång.  

Föräldrars idrottande har stor betydelse för hur deras barn kommer att idrotta i framtiden. 

Därför är det viktigt att föräldrarna låter deras beteenden skapa vanor som gör att deras barn 



30 
 

kan ha ett livslångt välbefinnande. Motivationen är baserad på människornas erfarenheter och 

kunskaper.  

7. Slutsatser och implikationer       
Slutsatsen är att idrottsämnet är ett komplext ämne där läraren bör ha kunskaperna om hur 

man ska motivera eleverna. Därför är det viktigt att lärare får de nyckelstrategier som de 

behöver för att inte hamna i de fällor som lärare kan göra. En annan sak som är viktigt är att 

ge eleverna en bra skolgång och att man kan påverka ungdomarna till ett mer hälsosamt liv. 

Det är viktigt att lärarna får eleverna att känna att det är roligt och att de har ett behov av att 

röra sig. För att detta ska kunna bli verklighet så krävs det att hela lärarkollegiet drar sitt strå 

till stacken för att belysa hela hälsoaspekten. För att vidare bedriva en forskning är orden 

motivation och motivationsarbete viktiga! Dessa delar har en stor betydelse i skolans värld. 

Man kan lätt prata om detta men att utföra det praktiskt är inte det lättaste. Det är av stor vikt 

att man reflekterar över sin roll som lärare, och att man ser över de metoder som man 

använder sig av för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas. De är ju vår 

framtid.  
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Bilaga 1(Intervjufrågor)  
 

1. Bakgrund:  

a. Utbildning?  

b. Vilka nivåer undervisar du på?  

c. Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

2. Vad har du för mål med din idrottsundervisning?  

 

3. Vilka metoder använder du dig av för att nå dina mål?  

4. Hur motiverar du dina elever till att delta?  

5. Upplever du några svårigheter med att motivera dina elever till att delta, i så fall vilka?  

6. Kan du som lärare påverka elevernas yttre motivation?*  
 

-Vad anser du att den yttre motivationen har för roll för eleven?  

7. Kan du som lärare påverka elevernas inre motivation?**  
 

-Vad anser du att den inre motivationen har för roll för eleven?  

8. Hur bygger du upp elevernas självkänsla?  

9. Hur motiverar du dina elever till att vilja röra på sig även efter avslutad skolgång?  
 

*Med yttre motivation menar jag när man gör något för att försöka motsvara krav som andra 

skapat och ställer på individen. Deltagandet grundas på de fördelar som kan följa av utförandet. 

Aktiviteten eller lärandet upprätthålls då individen (eleven) hoppas på sociala eller materiella 

belöningar, eller nå ett mål som inte har med saken att göra. Betyg är ett exempel på denna 

belöning.  

**Med inre motivation menar jag att det är en mer naturlig motivering som ligger till grund för 

handlingen/handlandet eller aktiviteten/aktiviteterna. Det är inte något man skapar. Inre 

motivation handlar om att utföra något för själva nöjet i sig och för den tillfredsställelse som det 

ger för personen själv 
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Bilaga 2 (Observationsmall) 

 

Observationsmall Tor Einar Anders

Aktiviteter

Motivations 

instrument

Genomförande

Förbättra
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