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Abstrakt 
 
 

Motivationsarbete är viktigt i skolans värld, särskilt i Idrott och hälsa, då många elever aldrig 

är fysiskt aktiva på fritiden, enligt litteraturen. Elevers inställning till fysisk aktivitet är en 

viktig grundsten till motivationen att delta i Idrott och hälsa. Syftet med examensarbetet var 

att få djupare kunskap om lärares erfarenheter av att bemöta omotiverade elever till ett aktivt 

deltagande i ämnet Idrott och hälsa. Syftet har även varit att belysa lärarnas erfarenheter av att 

stärka elever med dålig självtillit samt hur de förhåller sig till elevernas olika intressen och 

behov.  

 

Metoden som använts var kvalitativa intervjuer där fem stycken lärare i Idrott och hälsa, på 

grundskolans senare del, intervjuats enskilt. Lärares erfarenheter från sin undervisning visade 

att samtal, kontakt och tillit till eleverna är det som är viktigast då det gäller att motivera 

elever eller öka deras självförtroende i undervisningen. Tvång i undervisningen är inte någon 

lösning, utan istället låta eleverna göra någonting annat. För de elever som behöver stärka 

självkänslan är det av vikt att låta dem hamna i situationer som de känner att de klarar av. 

Olika stationer i undervisningen kan underlätta för att bemöta elevernas olika intressen i 

undervisningen. En ökning av motivationen skulle även kunna uppnås om eleverna själva får 

erfarenhet av de positiva effekter fysisk aktivitet för med sig. Entusiasm, tålamod och 

förstärkning av olika slag är viktigt för att stärka och motivera elever. Resurser i form av mer 

undervisningstid, extra lärare samt mindre elevgrupper skulle behövas i ämnet 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Idrott och hälsa, lärares erfarenheter, motivation 
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Förord 
 

Fysisk aktivitet och hälsa är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Trots rapporter om att 

befolkningen blir mer inaktiv och alltmer överviktig tror jag att det finns förhoppningar om att 

förbättra och stimulera elevers vanor. Eftersom de allra flesta vanor skapas tidigt i livet har 

skolan en viktig uppgift att främja goda sådana och därmed bidra till en hälsosam livsstil som 

följer individerna i deras uppväxt. Idealen i samhället påverkar många unga negativt, särskilt 

när det gäller kropp och utseende, vilket bidrar till elevens självkänsla och självförtroende för 

sitt deltagande i idrotten i skolan.  

 

Efter avslutade kurser som berörde fysisk aktivitet, hälsa och lärande växte inspiration till 

valet av ämne fram. Jag har även fått inspiration från förebilder i skolans värld och inom 

fritidssektorn. Vi har diskuterat temat och jag fastnade för idén att undersöka hur lärare i 

Idrott och hälsa går tillväga då de ska motivera fysiskt inaktiva elever. Erfarenheter från vfu-

perioder där idrottslärare påpekat att elever blir latare och orkar mindre var också en av 

orsakerna till studien. Jag finner det intressant och viktigt att ta reda på hur det ser ut i 

verksamheten då det gäller att motivera och väcka intresse hos ointresserade elever, då även 

jag själv var omotiverad till fysisk aktivitet på högstadiet men senare insåg värdet av det. 

Motivationsarbete är någonting som behövs i skolans värld och särskilt när det gäller att få 

elever att ändra sitt beteende och sin attityd till Idrott och hälsa, då den fysiska och psykiska 

hälsan påverkar oss hela tiden.   

 

Som lärare och student är det vikigt att få bra idéer på hur man kan gå tillväga med sin 

undervisning. För att öppna ytterligare några dörrar i hur lärare i Idrott och hälsa motiverar 

och stärker eleverna är detta mitt bidrag.  

 

Jag vill tacka idrottslärarna som ställt upp för intervjuer och hjälpt mig med den viktigaste 

delen av arbetet, insamlandet av empirin, och för att de ville dela med sig av sina erfarenheter 

i ämnet Idrott och hälsa. Jag vill också tacka mina handledare Lars Kristén och Linn Ericsson, 

som har tagit del av och lämnat synpunkter till mitt examensarbete.   
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1. Inledning 
 

Ett av målen att sträva mot i kursplanen för idrott och hälsa är att stimulera eleven till att få ett 

bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet samt att ta ett eget ansvar för den egna 

hälsan (Skolverket, 2008). I kursplanen för idrott och hälsa står det att ”ett grundläggande 

syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina 

egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för 

andra”. (Skolverket, 2008) Det är alltså viktigt att se till varje individ i undervisningen. Dock 

kan detta vara svårt då man som idrottslärare ofta är ensam med en klass och resurserna 

kanske inte alltid räcker till (Annerstedt, 1995). 

 

 Barn som är aktiva inom idrottsföreningar har ofta idrottsintresset med sig till 

idrottslektionerna. För de elever som inte har detta intresse med sig kan det upplevas som ett 

hinder på lektionerna i idrott och hälsa tillsammans med elever som är föreningsaktiva. I en 

studie av Lake (2001) visar det sig att de elever som inte är intresserade av lagsporter har en 

negativ inställning till ämnet. Dessa elever upplever känslor av oduglighet, tvunget deltagande 

och även att de får negativ feedback från läraren (Ibid.). För att idrotten ska kunna gynna alla 

elever, oavsett idrottslig bakgrund, måste undervisningen utgå från eleverna. I kursplanen står 

det om ämnet idrott och hälsa att: 

”Ämnet skall väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med 

ämnet är också att skapa förutsättningar för att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, 

utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.” 

(Skolverket, 2008). 

 

Motivation är de inre eller yttre faktorer som ger energi åt våra beteenden. Motivationen är en 

grundläggande kraft i inlärningssituationer (Raustorp, 2004). I en undersökning av Karlsson 

Gustavsson och Poddany (2008) visar resultatet att lärarna i Idrott och hälsa tycker att 

motivationsarbetet är den största utmaningen i läraryrket. Motivationen är viktig för om 

eleven ska få ett bestående intresse för fysisk aktivitet och kunskaper om en hälsosam livsstil. 

Idrottslärare måste kunna uppmuntra och väcka någonting hos omotiverade elever, som får 

dem att vilja och känna ett behov av att vara fysiskt aktiva. Känslan av att någonting är 

meningsfullt är viktigt för att man ska fortsätta med det. Svederberg, Svensson och 

Kinderberg, (2001) menar att barn behöver både kunskap och ett förvärvande av praktisk 
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kunskap för att förstå vikten av fysisk aktivitet. Det är lättare att lära då man känner 

meningsfullhet och det är i sin tur positivt för självförtroendet.  

 

En del av skolans uppdrag enligt Lpo94, är att främja lärande som stimulerar eleven att skaffa 

sig kunskap. Undervisningen bör vara varierad och innehålla skapande verksamhet och lek 

som ingår i elevernas aktiva lärande. Skolan ska också erbjuda elever fysisk aktivitet under 

hela skoldagen (Lärarförbundet, 2005) Det är viktigt att eleverna får en aktiv och hälsosam 

livsstil tidigt i livet, det är då de flesta vanor grundläggs. De måste också bli medvetna om 

sina kroppar och vad de behöver för att må bra (Raustorp, 2004).  

 

Självbilden kan påverka elever negativt i ämnet Idrott och hälsa. Media ger ofta bilder av 

kroppsideal som är näst intill omöjliga att uppnå. I ämnet idrott och hälsa är det fokus på 

kroppen och enligt kursplanen är ett av strävansmålen att eleven utvecklar just en positiv 

självbild (Skolverket, 2008). Den negativa självbilden kan vara en orsak till att elever väljer 

att inte deltaga i idrottsundervisningen. Maltén (1997) menar att den bästa grunden för ett 

engagerat deltagande är en positiv självbild. Två av skolans mål att sträva mot i Lpo94 är att 

varje elev utvecklar tilltro till den egna förmågan och känner trygghet (Lärarförbundet, 2005). 

När elever känner att de lyckas på idrotten är det troligt att de fortsätter att delta (Raustorp, 

2004). Om eleverna känner dålig självtillit och tänker att de inte kan, då finns inte viljan där 

att prova eller försöka ordentligt. Eleven väljer kanske därför att inte delta, för att bespara sig 

själv ”förnedringen” som ett eventuellt misslyckande skulle skapa. Eleven som känner sig 

oförmögen till att lyckas vill helt enkelt inte prova. Känslan av att kunna någonting ger 

självförtroende (Larsson och Meckback (red.) 2007). Positiva erfarenheter av en aktivitet kan 

stärka självförtroendet och elevens engagemang till att prova på liknande aktiviteter (Giota, 

2002). Enligt Raustorp (2004) är det en bra grund att ha aktiviteter som har en måttlig grad av 

utmaning för att elever ska få känslan av att lyckas, då kan även den inre motivationen öka.  

 

Fysisk aktivitet främjar inlärningsförmågan, det gynnar den sociala förmågan, förhindrar 

livsstilssjukdomar, ger mindre ilska, ger en positiv kroppsuppfattning och den fysiska 

förmågan utvecklas vilket ger ett bra självförtroende (Svederberg, m.fl. 2001). Kunskap om 

positiva effekter är ett måste för att motiveras till att vara fysiskt aktiv. Det behövs en slags 

drivkraft. Stöd och uppmuntran och att göra innehållet i aktiviteterna tilltalande, är viktigt för 

att uppehålla motivationen till ett fortsatt utövande och deltagande (Ibid.). 
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1.1 Syfte 
 

Syftet var att belysa lärares erfarenheter av att motivera elever som av olika skäl inte är 

intresserade av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa, på grundskolans senare del.   

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Vilka är lärares erfarenheter av att bemöta och motivera elever i Idrott och hälsa som 

till synes inte är intresserade av att vara fysiskt aktiva? 

• Hur förhåller sig lärarna, utifrån sina erfarenheter, till varje individs intressen och 

behov i undervisningen av Idrott och hälsa? 

• Vilka är lärares erfarenheter av att stärka elevers inställning till sin egen förmåga i 

Idrott och hälsa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt redogörs för varför fysisk aktivitet är viktig och vilken påverkan självbilden kan 

ha på motivationen till fysisk aktivitet. Resultat om elevernas attityder till ämnet och vad som 

är av intresse för dem, redovisas från några undersökningar med olika omfattning. Det är 

viktigt att känna till elevernas intressen och behov för att kunna planera och lägga upp 

undervisningen så att den motiverar och intresserar eleverna. Hänsyn bör även tas till de 

orsaker som kan föreligga till varför elever inte deltar i undervisningen. Den sista delen av 

avsnittet handlar om motivation. 

 

 

2.1 Fysisk inaktivitet och samhället 
 

I dagens välfärdssamhälle behövs inte muskelkraft för individens överlevnad. Den tekniska 

utvecklingen är mycket snabbare än vad den mänskliga utvecklingen är (behov och 

förutsättningar). Vi har maskiner som arbetar åt oss och vi tar oss till och från ställen med 

hjälp av motorfordon. Osäkerhet i trafiken är en annan orsak till att barnen tar sig till skolan i 

ett fordon (Hassmén 2005). Nästan var femte ungdom går eller cyklar aldrig till skolan, lika 

många är det som aldrig cyklar eller går på fritiden. (Höjer, 2008) Den moderna livsstilen 

ställer inga krav på att vara fysiskt aktiv (Faskunger, 2001). Hassmen och Hassmén (2005) 

anser att det är oroande många unga som vänjer sig vid att vara nästan helt fysiskt inaktiva 

och ser det som ett normaltillstånd. För dem är fysisk aktivitet främmande och kanske t.o.m. 

skrämmande (Ibid.). 

 

Det finns en uppfattning hos allmänheten att ämnet Idrott och hälsa inte är så viktigt 

(Annerstedt, 1995). Ändå ställer samhället krav på ämnet Idrott och hälsa på så vis att ämnet 

ska bidra till att förbättra hälsan i samhället (Larsson och Meckbach, 2007). 

 

I en studie av Alkner m.fl. om elevers fysiska aktivitet under skoldagen, visade det sig att den 

spontana aktiviteten som finns hos barn tenderar att minskas under puberteten. (Larsson och 

Meckbach, 2007).  
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2.2 Fysisk aktivitet och lärande 

 

Statens Folkhälsoinstitut har rekommendationer för barns fysiska aktivitet. De bör vara fysiskt 

aktiva dagligen, helst tre eller flera tillfällen av aktivitet per dag. Alla kvaliteter går bra men 

sammanlagt ska de dagliga aktiviteterna sträcka sig över en timma (Raustorp, 2004). 

Hälsovinster av fysisk aktivitet uppnås vid en låg dos, effekterna uppnås redan efter tio 

minuter (Ibid.). Många elever har sin enda chans till fysisk aktivitet på idrottslektionerna, då 

de inte är intresserade eller utövar någon idrott på fritiden. Vidare har ett deltagande på 

idrottslektionerna en stor effekt på deras hälsa och den kanske bidrar till att skapa ett intresse 

hos eleverna som gör att de vill vara fysiska aktiva på fritiden (Larsson och Meckback, 2007). 

Fysisk aktivitet en källa till glädje, om man mår fysiskt bra främjar det koncentrationen och 

därmed inlärningsförmågan. Kroppsuppfattning och kroppskontroll är också viktiga 

förutsättningar när barn ska lära sig begrepp (Grindberg och Langlo Jagtøien 2000). 

 

Många vanor grundläggs redan i barndomen och då speciellt fysiska aktivitetsvanor (Hassmén 

2005). Understimulering av fysisk aktivitet orsakar brist på automatisering av rörelser och det 

kan hämma elevens utveckling även på det psykiska området (Langlo JagtØien, Hansen och 

Annerstedt 2002). Fysisk aktivitet hjälper både kroppen och själen att bli redo för att använda 

huvudet. Genom lagom med fysisk aktivitet får man lust och energi till mentalt lärande och 

mer fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har stor betydelse för elevers självkänsla och hur de 

upplever sig själva och sin kropp. Detta ökar i sin tur elevernas välbefinnande och de blir mer 

motiverade till att lära sig (Ibid.). När eleverna deltar i idrottsundervisningen får de 

automatiskt social kompetens, genom interaktion med andra, som innebär att de lär sig att 

respektera andra och att interagera med andra. Eleverna lär sig även att utvärdera handlingar 

innan de reagerar och de lär sig handlingarnas orsak och verkan (Annerstedt, 1995). 

 

Om målen i Idrott och hälsa inte är för höga utan mer individanpassade och lekfulla, kan 

effekterna bli att eleven får en känsla av hanterbarhet av kroppen eftersom att idrotten leder 

till förbättrad kontroll av både musklerna och sinnesorganen. För att stärka självkänslan, har 

känslan av att förbättras och klara av saker en grundläggande betydelse. Detta kan kopplas till 

idrotten där kan det sättas upp konkreta mål som är rimliga att nå (Almvärn och Fäldt 2001). 
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2.3 Självkänsla och självbild i relation till fysisk aktivitet 
 

Forskning visar att personer som är inaktiva har en mindre positiv självuppfattning än 

personer som är fysiskt aktiva och är i god form (Duesund, 1996). Massmedias ideal påverkar 

många unga negativt, särskilt när det gäller den egna kroppen och utseendet. Det kan vara 

farligt att jämföra sig med andra, och på så vis ändå inte känna sig ”bra nog” eller misslyckad. 

Många blir fixerade av sitt utseende, träning och kaloriräkning (Almvärn och Fäldt 2001). 

Duesund (1996) menar att individens uppfattning av sin kropp kan vara instabil eftersom 

emotionella, kognitiva och själsliga erfarenheter påverkar bilden av den egna kroppen. Vidare 

menar hon att i vår kultur där kroppen är i centrum kan en person med negativ 

självuppfattning utveckla en negativ kroppsbild. Om eleven själv upplever att någonting är 

betydelsefullt har det positiv inverkan på självuppfattningen (Ibid.). Självförtroendet är viktigt 

för om elever ska våga vilja prova på aktiviteter. Känslan av att kunna någonting gör att 

aktiviteten blir mer lustfylld och givande. För att bygga upp ett självförtroende i Idrott och 

hälsa krävs motoriska färdigheter (Larsson och Meckbach, 2007).  

 

2.4 Elevers inflytande  
 

Enligt Lpo94 ska undervisningen anpassas till varje individs behov och förutsättningar. Varje 

elev har sina behov och därför kan undervisningen inte utformas lika för alla. Med hänsyn till 

elevernas bakgrund och tidigare kunskaper ska undervisningen främja elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling och lärande. Skolan vilar på demokratiska grunder och därför är det 

viktigt att detta genomsyrar undervisningen. Elever och vårdnadshavare har rätt till att kunna 

påverka och ha inflytande över elevens skolgång. Eleverna ska få delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen, samt utveckla sin förmåga då det gäller att utöva 

inflytande och ta ansvar. Eleven ska ta ett ansvar för sina studier och arbetsmiljön i skolan, 

alla elever ska få ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehållet i 

undervisningen. Det ska vara lika för alla, oavsett kön, religion och bakgrund (Skolverket, 

2005). 

 

De elever som inte vill delta känner sig dåliga på lektionerna visar resultaten av en 

undersökning gjord av Larsson och Redelius i Henriksson och Johnsson (2007). Av resultat i 

examensarbetet Att skapa intresse i ämnet idrott och hälsa, kan man utläsa att eleverna tycker 
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att de vill få större möjlighet att påverka innehållet i undervisningen, de vill även testa 

”annorlunda” aktiviteter. De aktiviteter de sysslar med på fritiden har positiv effekt på om de 

tycker om de aktiviteterna på idrotten i skolan. Ett skäl till att de tycker bättre om dessa 

aktiviteter i skolan är att de då känner sig duktiga på dessa aktiviteter och det stärker 

självförtroendet. Elevgruppens storlek under lektionerna påverkar på så vis att eleverna 

känner sig mer delaktiga om antalet deltagare är få. De får mer utrymme själva och läraren får 

större chans att tillgodose varje elevs behov utefter dennes förutsättningar. Dock är vissa 

aktiviteter inte genomförbara i en för liten grupp (Ibid). 

 

Under 2003 genomförde Skolverket den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03) för 

att få en bild av grundskolans utveckling under 1990-talet. I studien undersöktes bl.a. lärmiljö, 

ämnesinnehåll, arbetsformer, inflytande, delaktighet och betyg och bedömning (Skolverket, 

2005). Resultaten av NU-03 visar att eleverna anser att det oftast är läraren som pratar eller 

leder och eleverna svarar på frågor. De tycker även att de har liten påverkan på vad 

lektionerna ska innehålla. De elever som utövar idrott på fritiden är mer säkra i ämnet och 

tycker mer om det än de som inte är fysiskt aktiva på sin fritid (NU03, Skolverket, 2005). 

 

Enligt NU03 har gruppen elever som inte vill byta om tillsammans med andra, ökat sedan NU 

–92. Det är 17 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna som anger detta. 

Idrottslektionen startar alltså på ett negativt sätt för dessa elever. Undersökningen visar även 

att sex procent av flickorna och tre procent av pojkarna ansåg att de fått en sämre självkänsla 

och negativ syn på den egna kroppen under idrottslektionerna. En annan orsak till negativitet 

runt ämnet är att eleverna känner sig klumpiga, ca tio procent av båda könen uppger detta 

(Ibid.). 

 

I rapporten till projektet ”Sätt Sverige i rörelse 2001” (Statens folkhälsoinstitut), fick de 

fysiskt inaktiva eleverna ange orsaker till att de inte deltog i idrottsundervisningen, några 

orsaker kallar de medicinska och de andra för psykiska eller sociala orsaker. Det var allt ifrån 

huvudvärk och förkylning till knäskador och att de inte orkade eller att de inte ville byta om 

tillsammans med andra. 
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2.5 Idrottsläraren och undervisningen 
 

Det är viktigt att skapa en trygg miljö för inlärning menar Kristoffersson & Nilsson (1998) i 

studien om lärarens roll som motivatör. Lärarens entusiasm har även stor innebörd för 

elevernas motivation menar de (Ibid.). 

 

Annerstedt (1995) menar att det är viktigt att idrottslärare kan reflektera kring sin 

undervisning och kring vad barn behöver. Man kan då ställa sig följande två frågor: 

”Vad är värt att undervisa om?” och ”fungerar det som jag gör?” (Ibid. s. 71). En annan viktig 

fråga är: ”Är det viktigare att eleverna tränar sina kroppar än att de blir motiverade till fysisk 

aktivitet?”  Annerstedts (1995) argument för reflektion kring sin undervisning är att man 

aldrig blir färdig som lärare, det finns ingen färdig undervisningsmodell utan denna förändras 

och förbättras i takt med att samhället och skolan förändras. För att hålla elevernas intresse 

uppe menar han att man måste planera övningarna under lektionen väl, för uttråkade elever är 

ointresserade och blir bråkiga elever. Intresset hos eleverna bör tas tillvara. 

Undervisningsforskning påstår att om man som lärare kan motivera elever att syssla med 

ändamålsenliga inlärningsuppgifter har man färre problem med disciplinen (Ibid.). 

 

Resultaten från Karlsson Gustavsson och Poddany (2008) visar att idrottslärarna i 

undersökningen tycker att motivationsarbetet är den största utmaningen i yrket och de anser 

att man måste prata med eleverna och även ibland föräldrarna om hur eleverna ska bli mer 

motiverade till att delta i ämnet. Genom att ge elever möjlighet till att byta om privat ökar det 

i alla fall närvaron på idrottslektionerna, då har man kommit en bit på vägen. Vissa övningar 

som eleverna inte anser sig klara av, kan göras i mindre grupper och hjälpa dem extra, de kan 

höja deras motivationsnivå och tilliten till den egna förmågan. Några idrottslärare såg det som 

en fördel med att ge de omotiverade eleverna alternativa uppgifter. Den vanligaste orsaken 

som lärarna i undersökningen angav till varför eleverna inte är med är lättja eller att man 

känner sig obekväm. Idrottslärarna i undersökningen kom fram till att det kunde finnas mer 

resurser i form av plats till förfogande, en extra lärare i undervisningen ibland för att hjälpa 

till att motivera enskilda elever. Några av informanterna trodde även att en större 

föreningskontakt skulle få upp intresset och motivera eleverna mer. Fler förslag på vad man 

kan göra för att motivera var en av önskningarna idrottslärarna hade inför framtidens 

motivationsarbete (Ibid.). 
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I studien Motivation inom idrott och hälsa, (Berglund och Sjödin, 2004) visar resultatet att 

idrottslärarna anser det viktigt med kontakten till eleverna, att man tar reda på vad de är 

intresserade av och vad de eventuellt tycker är obekvämt. Att berömma dem och lyfta fram de 

svaga eleverna är även det en viktig aspekt i motiveringsarbetet. Det är viktigt att 

uppmärksamma eleverna och ge extra tid till dem som behöver det. Ett positivt klimat och 

realistiska mål är andra saker som idrottslärarna anser viktiga då det gäller att motivera 

eleverna. Konkreta exempel för ökad motivation är att använda sig av musik för att skapa 

rörelseglädje samt dela in klassen i två grupper, beroende på individuella nivåer och intressen 

bland eleverna. De menar även att det är viktigt att stärka elevers självkänsla, det kan göras 

genom uppmuntran och se till att eleverna får känna att de lyckas på idrotten. Att förena teori 

och praktik då det gäller att göra eleverna mer medvetna om vad en fysiskt inaktiv livsstil och 

dålig kosthållning kan innebära är en metod för att öka elevernas motivation (Ibid.). Dock 

menar Granbom (1998) och Faskunger (2004) att kunskap bara är en liten del för att 

åstadkomma beteendeförändringar. 

 

 

2.6 Motivation 
 

Enligt Granbom (1998) kommer motivation av motiv, som är en psykologisk term för 

processer som sätter igång, bevarar och riktar beteende. Wagner (2003) menar att 

motivationen styr beteendet, på så vis att den stimulerar beteendet och leder det mot ett mål.  

Enligt Jenner (2004) är motivation ett centralt begrepp i allt pedagogiskt arbete och speciellt 

när det handlar om att undervisa elever med svårigheter.  

 

2.6.1 Drivkraft och mål  
 

Jenner (2004) menar, liksom Ahl (2004) att motivation är ett svårfångat begrepp och det finns 

många teorier, dock är tre stycken de mest framträdande. De handlar om drivkraften och att 

uppnå mål. Den första teorin kan kortfattat beskrivas som att det finns en drivkraft inifrån, ett 

intresse, som strävar efter ett mål. Den andra teorin handlar om att man strävar efter ett mål, 

oftast ett yttre som t.ex. betyg, beröm och status. När man då uppnått det yttre målet känner 

man även någonting inom sig t.ex. glädje och stolthet över att ha uppnått målet. 
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Den tredje teorin är att drivkraften och målen växelverkar mellan varandra. Man får 

exempelvis en annan drivkraft att uppnå än högre mål om man klarat av att nå ett redan högt 

mål. Har man bra självförtroende och skulle misslyckas att nå målet, tar man nya tag och får 

drivkraft till att satsa mer. Har man dock ett dåligt självförtroende känner man det som ett 

misslyckande och försöker sig inte på så höga mål (Jenner, 2004). (Se även avsnitt 3. 

Teoretisk referensram). 

 

2.6.2 Inre motivation och självbestämmande 

 

Deci och Ryan är enligt Ahl (2004) de mest citerade när det gäller inre motivation. De menar 

att motivationen kommer av att människan vill bestämma själv, då finns känslor som glädje 

och intresse med. Den inre motivationen leder till ökat lärande och kreativitet (Ahl, 2004). 

Granbom (1998) skriver om självbestämmandeteorin, vilken innebär att motivationen 

kommer inifrån och individen bestämmer själv, det finns ett eget intresse och ett engagemang 

uppstår och individen tycker själv att det är viktigt. Forskning har visat att individer även får 

ökad inre motivation då de stöds och uppmuntras i sina egna initiativ (Ibid.). Ahl (2004) 

refererar till Deci och Ryan som menar att den inre motivationen baseras på behov som är 

självbestämmande. Individen vill genom olika beteenden uppleva att denne ”kan själv”. De 

menar vidare att den inre motivationen inte har någonting med yttre belöning eller straff att 

göra. Ahl (2004) menar att om de yttre belöningarna styr individen kan den inre motivationen 

avta, då känslan att ”kunna själv” eller bestämma själv då kan försvinna och därmed också 

lusten. Elever som får göra egna val, känna ansvar för olika uppgifter i skolan och får positiv 

feedback av läraren kan få ökad inre motivation (Giota, 2002). Eftersom alla individer blir 

motiverade av olika saker, i olika situationer, av olika medel osv, gäller olika teorier, därmed 

kan belöning ibland vara positiv, ibland negativ (Ahl. 2004). 

 

2.6.3 Latent motivation 

 

Enligt Granbom (1998) har alla människor inre motivation, men hos en del är den latent, alltså 

den måste väckas. ”Omotiverade” individer kan ha ett destruktivt beteende som gör att de inte 

finner någon motivation men de kan även befinna sig i en livssituation som är smärtsam. För 

att kunna påverka människors motiv till ett annat beteende är det viktigt att sätta upp mål och 

väcka ett intresse hos individen, först då kan motivationen infinna sig menar Granbom (1998). 

Det är viktigare att fråga sig vad som ger energi till sitt handlande istället för varför. Teorier 
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förklara ofta bara varför individen handlar, de ser inte människor som olika individer med 

olika motiv och intressen (Ibid.). 

 

 

2.7 Idrottsläraren och undervisningens roll för motivationen 
 

Enligt Carlgren och Marton (2001) är det motverkan av motstånd och främjandet av positiva 

lärandesituationer som kan skapa motivation hos eleverna. Är uppgifterna intressanta för 

eleverna samt att läraren ger positiv feedback kan motivationen öka. Motivationsforskning 

visar att elevers utveckling av motivation för skolarbetet bestäms av hur de uppfattar olika 

situationer i skolan. Lärarens förhållningssätt till eleven har påverkan på elevers inre 

motivation (Ibid.). Skolans och lärares krav på elever, är en faktor som gör att elever tappar 

sin motivation till att lära sig i skolan (Giota, 2002). Jenner (2004) menar att 

motivationsarbete förutsätter att läraren har en positiv syn på sina elever, är tolerant och har 

en öppen och lyssnande hållning. Läraren ska då inte vara omedgörlig, ha förutfattade 

meningar, utan ska öppet och kritiskt kunna reflektera över sitt arbete, vad man gjort och inte 

gjort. Traditioner inom verksamheten, så som förutsättningar och begränsningar spelar även 

de in i det motiverande arbetet (Ibid.). Annerstedt (1995) menar att eleverna måste få känslan 

av att undervisningen har någonting viktigt att lära ut, för ur meningsfullhet kommer 

motivation och lust. Presentationen av innehållet och metodval är det som avgör hur 

motiverad eleven blir, eftersom att allt inte är ”roligt” för alla alltid är det desto viktigare att 

det finns mål och mening med undervisningen.  

 

En av förutsättningarna för att göra eleverna motiverade är att läraren ser till varje individs 

förmågor och behov och att ha olika svårighetsgrad utefter det. Eleverna behöver vara aktiva 

med lagom utmanande och varierande uppgifter för att inte tappa intresse. Läraren bör ge 

eleverna rätt typ av feedback och även utvärdera sin undervisning (Ibid).  
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2.7.1 Bemötande 

 

Enligt Jenner (2004) är ett gott bemötande oerhört viktigt för att ett motivationsarbete ska 

kunna uppstå. ”Motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande. Motivation är 

inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande 

man får.” (Jenner, 2004 s 15). Det är viktigt hur individen blir sedd. En elev som säger sig 

vilja uppnå mål men verkar ha ett ointresse, kan istället känna en rädsla för att misslyckas, det 

är då viktigt att som lärare tolka av beteende för att det fortsatta samspelet ska kunna 

utvecklas. Kommunikationen och relationen till elever har stor betydelse i motivationsarbetet 

och även människosynen som bör vara positiv och optimistisk. Giota (2002) menar också, i 

sin artikel, att lärarens bemötande är viktigt för elevernas motivation, då särskilt att möta 

eleven på dennes nivå.  

 
2.7.2 Förväntningar och förstärkning 

 

Begreppet ”Pygmalioneffekten”, används för att beskriva hur förväntningar kan fungera som 

självuppfyllande profetior. Positiva förväntningar leder till goda resultat och vice versa. 

Jenner (2004) menar att pedagogens förväntningar på eleven kan hjälpa till att motivera 

eleven och att behålla motivationen hos denne. Det kan även ha motsatt effekt om läraren har 

negativa förväntningar på eleven. Merton (ref. i Maltén, 1997) hävdar att i den 

självuppfyllande profetian går sådant i uppfyllelse som man förväntat sig, även om det är en 

felaktig förväntan. Individen utvecklas så som omgivningen förväntar sig att denne ska göra. 

Förväntningar kan påverka prestationen och motivationen i antingen positiv eller negativ 

bemärkelse. 

 

Något som är viktigt för motivationen är att känna tillfredsställelse med en aktivitet, individen 

vill inte känna ett obehag, då är risken stor att aktiviteten inte utövas mer (Faskunger, 2001). 

Enligt den hedonistiska motivationsprincipen vill människan uppleva glädje och undvika 

smärta, samma sak gäller belöning och bestraffning, individen strävar efter belöning. 

Belöning kan vara i form av beröm, då är detta en positiv förstärkning för någonting man gör. 

Förstärkningen bör vara äkta och spontan och direkt kopplad till aktiviteten som 

förstärkningen syftar till. Belöning är en effektiv motivationsform enligt Granbom (1998). 

Noterbart är att alla inte är intresserade av samma sorts belöning, individen avgör vad som är 
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värt att uppnå för denne (Ibid.). Idrottslärarens förväntningar, synsätt och egna värderingar 

spelar en stor roll i mötet med elever. Läraren behöver ”sätta på sig elevens glasögon” och se 

dennes värld i det sammanhang där eleven befinner sig. Hur man är som individ och vad 

omgivningen har för förväntningar på en påverkar motivationsprocessen (Jenner, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

3. Teoretisk referensram 
Det finns många teorier om motivation och beteende. I detta avsnitt är tre teorier utvalda som 

anses väsentliga för studien. Den första är Maslows behovshierarki, som beskriver behov som 

finns inom individen och motiverar denne. Den andra handlar om behaviorismens synsätt på 

individens beteende som formbart utifrån och den tredje är socialkognitiv teori som inte ser 

eleven som ett objekt, utan elevens självförmåga i samspel med omgivningen. Enligt Ahl 

(2004) kan man vara, eller känna sig motiverad till mycket i tillvaron och i olika situationer, 

därför är det inte rimligt att hitta någon generell teori om motivation. 

  

 

3.1 Teorier  
 

En av de äldsta motivationsteorierna kommer av hedonismens lust- och olustprincip vilken 

innebär att människan vill känna lust och inte olust, därför eftersträvas lust och olust undviks. 

Teorier om motivation försöker oftast beskriva mål att uppnå någonting och mål att undvika 

någonting, därför kan hedonismen vara källa till senare uppkomna teorier (Stensmo, 1997). 

 

Maslows behovshierarki innebär att människan har olika nivåer av behov och dessa kan 

uppfyllas i en viss ordning. De fysiologiska behoven (bl.a. föda och sömn) är nederst i 

hierarkin. Sedan följer trygghets-, tillhörighets,- kärleks-, uppskattnings- och 

självförverkligandebehov. Maslow menar att de behov som en individ känner för att 

tillfredställa driver, eller motiverar, personen till handling för att tillfredställa de aktuella 

behoven (Granbom, 1998, Wagner, 2003). Det uppstår ett spänningstillstånd hos individen när 

dessa behov uppstår. En inre motivation gör att vi vill tillfredsställa behovet och därmed 

reducera spänningen och det blir då balans i kroppen (Granbom 1998). Hungern måste mättas 

och en grundtrygghet måste finnas innan de andra behoven blir attraktiva. Maslow (1987) 

menar att de fysiologiska behoven är de som är starkast och mest motiverande. Sedan blir de 

högre behoven i behovshierarkin de behov som motiverar människan. Människan klättrar 

alltså uppåt i behovshierarkin. Behoven som blir tillfredsställda är sedan inte längre något 

behov, har man ätit sig mätt är man inte längre intresserad av mat, inte förrän förrådet tar slut 

eller ätandet fyller andra funktioner (Maslow, 1987).  

 

 



 20

Trygghetsbehoven handlar om att man vill känna sig säker och trygg i sin tillvaro. Det kan 

handla om att ha familjen nära, att ha ett hem, men även att ha försäkringar och tillräckligt 

med pengar på banken. Känslan av att tillhöra, en grupp av likasinnade eller en familj som 

man får och ger kärlek till, är viktiga behov för välbefinnandet. En individ som känner sig 

ensam söker efter tillgivenhet och gemenskap, då kan allt annat vara oviktigt för stunden 

(Ibid.). Behovet av uppskattning innebär att en individ vill känna sig stark, kompetent, 

oberoende men också att ha ett rykte, status, få uppmärksamhet och känna värdighet. 

Självkänslan och kompetensen är viktig för om individen ska känna sig värdefull och 

användbar i tillvaron. Behovet om självförverkligande är det behov som innebär att individen 

gör vad denne känner att den är lämpad och ämnad till att göra. Det kan t.ex. vara att vara 

konstnär och måla eller skapa musik, men det kan även vara att bli förälder eller utbilda sig. 

Behovet av självförverkligande uppstår enligt Maslow (1987) då alla de andra behoven i 

hierarkin är uppfyllda. Enligt Maslow kommer behoven inifrån och dessa kan inte styras 

utifrån. Alla behoven kan inte vara 100 procent tillfredsställda hela tiden. Ofta är de flesta 

behoven uppfyllda till viss del, ett nytt behov växer ofta fram under en längre tid. Maslow 

(1987) menar att människor i vårt samhälle har de nedersta behoven i hierarkin tillfredställda 

men kanske inte är nöjda med de behoven ändå. Att äta sig mätt kanske inte alltid är 

tillfredsställande eller automatiskt leder till nästa behov i hierarkin. Undantag i att alla klättrar 

uppåt i behovshierarkin finns. T.ex. för en människa som lever för att skapa och uttrycka sig 

kreativt, kan behovet av självförverkligande vara starkare och kännas viktigare än behovet av 

mat och trygghet (Ibid.).  

 

I behaviorismens teorier om motivation (bl.a. Pavlov och Skinner) är det yttre faktorer och 

miljön som anses påverka och forma människors beteende. En så kallad stimuli-respons-

modell, som innebär att förstärkningar (stimuli) i olika former, både negativa och positiva, 

användes för att uppmuntra ett bra beteende (respons) kontra dämpa ett dåligt beteende. I 

skolan användes straff som förstärkning för att få elever att arbeta mer effektivt. Det positiva 

beteendet framträder och det negativa försvinner då man vet konsekvenserna av det (Maltén, 

1997). Dock måste förstärkare komma direkt efter ett beteende som behöver förstärkas för att 

den ska vara effektiv. Skinner (2006) var kritisk till naturliga förstärkare då han ansåg att de 

fördröjs och därmed inte kan vara lika starka som dem som kommer i direkt anslutning till ett 

beteende. Vissa beteenden som förstärks positivt kan hållas vid liv och beteendet upprepas. 

Om ett beteende inte leder till någon konsekvens alls utsläcks det beteendet.  
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Skinner kunde konstatera att allt beteende formas och styrs av dess konsekvenser med så 

kallad operant betingning. Det innebär att ett nytt beteende formas genom att regelmässigt 

förstärka vissa kortvariga rörelser Egidius (1981). För motivation till ett bra beteende krävs 

alltså att det finns en viss stimulans eller belöning (Ahl, 2004).  Behaviorismens tankar om att 

yttre påverkan skapar olika beteenden med hjälp av stimuli förklarar varför det är viktigt med 

ett gott bemötande i skolan (Maltén, 1997).  

 

Socialkognitiv teori, av Bandura, som var behavioristiskt inriktad skapade en modell för hur 

individen påverkar omgivningen och vice versa och hur detta styr beteendet. Även Bandura 

menade att beteendet styrs mycket av faktorer i omgivningen (Eysenck (red.) 2000). Teorin 

säger att beteende beror på en kombination av vad man uppfattar som inre behov och yttre 

påverkan (Ahl, 2004). Till skillnad från behavioristerna ansåg Bandura att vi lär beteenden 

utifrån observation av andra. Det räcker att iaktta andras beteenden och de konsekvenser de 

får för att vi ska vilja undvika eller ta efter ett visst beteende. Individen behöver alltså inte 

själv försöka och misslyckas för att lära av det. De olika beteendena fungerar som modeller 

för ens eget beteende (Eysenck (red.) 2000). Inom socialkognitiv teori finns ett begrepp, ”self-

efficacy”, som betyder ungefär självförmåga, eller situationsspecifikt självförtroende. 

Självförtroendet utvecklas när individens färdigheter utvecklas, då individen upplever att 

denne är kompetent. Bandura, refererad i Faskunger (2001), menar att ett motionsspecifikt 

självförtroende är viktigt för motivationen. För de aktiviteter som individen känner att ”detta 

kan jag”, är de som gör att individen vill fortsätta vara aktiv. Det är alltså individens 

upplevelser av vad man kan åstadkomma med de förmågor man har i olika situationer. Om en 

person har låg eller hög self-efficacy i olika situationer beror på tidigare erfarenheter, 

observation, social och verbal övertalning samt emotionella tillstånd (Bandura, 1997).  

 

 

 Maslows teori om motivation handlar om att motivationen kommer inifrån individen och att 

det är speciella behov som styr denne till handling. Behavioristernas synsätt på motivation är 

tvärtemot Maslows. De anser att en individ motiveras av de yttre faktorerna och att stimuli 

och respons modellen är det som formar ett önskvärt beteende genom att belöna och förstärka 

goda beteenden och ignorera eller bestraffa dåliga. I skolan kan betyg, lärares och föräldrars 

påverkan vara de yttre faktorer som påverkar elevens beteende och motivation. 
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I skolan kan många behov vara mer aktuella för en elev än att deltaga på lektionerna eller lära 

sig någonting. En hungrig elev tänker på hur denna ska få tag i någonting att äta, en ensam 

elev söker vänner och vill känna tillhörighet, en annan elev kanske vill ha uppmärksamhet och 

känna sig uppskattad. Dessa behov kommer då före behovet att söka kunskap eller deltaga på 

idrotten (Glasser, 1996).   

 

Det motionsspecifika självförtroendet handlar om att en elev kan känna sig duktig på t.ex. 

fotboll, men inte på simning. Eleven upplever då större självförtroende och motivation till 

fotbollen än simningen. Eleven måste känna att denne är duktig på någonting för att känna för 

ett deltagande i Idrott och hälsa. Läraren bör alltså få eleven att våga prova olika aktiviteter 

och visa på att det finns ingenting att förlora på det. För elever som inte vågar prova eller 

orkar delta i olika aktiviteter i undervisningen bör läraren vara extra uppmärksam på och visa 

på att det inte är så farligt eller jobbigt som eleven tror. Stimuli i form av positiv förstärkning 

kan till en början fungera som kortvarig motivation. Efter upprepade gånger kan kanske 

eleven få mer utav sitt deltagande och känna att motivationen för aktiviteterna kommer 

inifrån, känslan av trygghet, tillhörighet och glädje kan komma att motivera eleven. I 

samband med att den inre motivationen ökar, kan self-efficacy öka om eleven känner att 

denne lyckas och duger. På så vis kan dessa tre teorier kopplas ihop. De olika teorierna kan 

gälla i olika situationer för olika individer, dock anser jag att de alla är angelägna i 

skolsammanhang.  
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4. Metod 
 

Enligt Trost (2005) är det syftet med examensarbetet som måste vara avgörande för valet av 

metod. Används ord som mer, fler och längre menar Trost (2005) att en kvantitativ metod ska 

användas, där svaren jämförs. Han menar vidare att många anser att dessa data är mer 

tillförlitliga då de ofta går att generalisera. Den kvalitativa forskningen handlar om att 

forskaren vill kunna se mönster av olika företeelser, då är ålder och kön inte heller så 

intressanta som i en kvantitativ undersökning menar Trost (2005). Forskaren vill genom 

kvalitativa intervjuer få en ökad förståelse för informanternas sätt att resonera eller reagera 

(Ibid.). Frågor som ”vad anser du om…”? är bättre än ”varför?” Johansson och Svedner 

(2001) menar att information erhålls som gör det möjligt att förstå individen då kvalitativa 

intervjuer utförs. Författarna menar vidare att dessa intervjuer ger kunskap som är direkt 

användbar i läraryrket. Det är detta som studien avser att belysa.  

 
En intervju kan enligt Trost (2005) vara standardiserad eller strukturerad. Standardiseringen 

innebär, när det gäller intervjuer, att det inte finns någon variation i hur och när frågorna 

ställs. Allt är under kontroll, även situationen är densamma för alla informanter. 

Struktureringen innebär i intervjusammanhang, att svaren är slutna, det finns alltså 

svarsalternativ. Strukturering kan även betyda att forskaren håller sig till ett område (Ibid.). 

Trost (2005) menar att en kvalitativ intervju är strukturerad med en låg grad av 

standardisering, vilket betyder att den håller sig till ett område och att frågorna tas i den 

ordning de passar och följdfrågor ställs utefter informantens svar.  

 

 

4.1 Val av metod 
 

Valet blev att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, som enligt Kvale (1997), är ett 

mellanting av ett öppet samtal och ett strukturerat frågeformulär. Denna form av intervju 

valdes eftersom syftet är att förstå och ta del av informanternas föreställningsvärld och 

erfarenheter (Ibid.). Eftersom spontana och uttömmande svar önskades av varje informant, 

skickades därför inga frågor ut i förväg. Alternativet var att göra gruppintervjuer, vilka skulle 

innebära att alla informanterna samtalar i grupp (Trost, 2005). Nackdelarna med den formen 
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av intervju menar Trost (2005) är att informanterna kan påverka varandras svar och några 

kommer att ta större plats än andra medan några kanske inte vågar säga vad de tycker.  

 

Att tänka på vid en kvalitativ intervju är att inte föra över sina värderingar på 

intervjupersonerna så att dessa kan påverka svaren. För att kunna sätta sig in informanternas 

föreställningsvärldar är det av vikt att försöka vara så objektiv som möjligt. För resultatens 

tillförlitlighet ska bli hög är den objektiviteten också viktig (Denscombe, 2004). 

 

 

4.2 Urval 
 

När informanter valdes till de kvalitativa intervjuerna gjordes ett s.k. strategiskt urval. Det 

strategiska urvalet innebär att man väljer ut kriterier som är av teoretisk och praktisk 

betydelse för studien (Trost, 1993). De personer som var av intresse för denna undersökning 

var verksamma lärare i Idrott och hälsa på grundskolans senare del. För att undvika att svaren 

liknar varandra alltför mycket skickades brev ut till idrottslärare som var av blandade åldrar, 

både yngre och äldre. Hänsyn togs även till kön. Utbildning och fortbildning frågades om vid 

intervjutillfällena. Fler än fem intervjuer kan enligt Trost (1993) göra att materialet blir svårt 

att hantera. För att få ett hanterbart antal intervjuer i förhållande till resurser för 

undersökningen, valdes de 6 idrottslärare som hörde av sig först. Första intervjun fungerade 

som en pilotintervju, därför blev det slutliga antalet informanter ett hanterbart antal av fem 

stycken. Informanterna och deras bakgrund presenteras i resultatavsnittet. 

 

 

4.3 Datainsamling 

 

Intervjuerna utgår från en intervjuguide med olika teman (se bilaga 1), följdfrågor ställs 

utefter informanternas svar och det innebär att frågorna inte följer något mönster (Kvale, 

1997). Som intervjuare är det viktigt att lyssna på informanten istället för att koncentrera sig 

på att få med alla frågor, då finns risken att det blir mer som en muntlig enkät än en kvalitativ 

intervju (Johansson och Svedner 2001). Frågorna i intervjuguiden är riktmärken och ställs och 

formuleras beroende av informanternas svar.  
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Intervjuguiden är utformad efter syfte, frågeställningar och förförståelsen i studien. De första 

frågorna behandlar informanternas bakgrund, utbildning och om de varit eller är 

föreningsaktiva. Syftet med dessa frågor är att få en uppfattning om informanterna för att 

lättare kunna sätta sig in deras världar då tolkningen av materialet utförs. De är även bra som 

öppningsfrågor för att få informanten att bekanta sig med situationen. Nästkommande frågor 

(från intervjuguiden) är avsedda att behandla lärarnas undervisning, för att få en bild av om 

huruvida innehållet är varierande och anpassat efter elevers olika behov och intressen, och 

därmed en faktor till ökad motivation hos eleverna i ämnet. Dessa frågor är inte så laddade 

och informanterna kan förmodligen känna sig trygga med dem. Sedan blir frågorna mer 

konkreta och kräver ett beskrivande om vilka erfarenheter läraren har i sitt arbete att motivera, 

fånga intresse, stärka elevers självkänsla, hur läraren bemöter elever samt vilka förväntningar 

läraren har på sina elever. Dessa frågor är tyngdpunkten för intervjun och de anses vara de 

viktigaste.  Informanterna får tala fritt och följdfrågor som bygger på svaren hjälper till att få 

mer uttömmande svar samt en naturlig övergång mellan frågorna. Frågorna kräver mer 

reflektion är de första frågorna. Därför kan det vara bra att låta informanten ta god tid på sig 

och inte vara rädd för att det blir tyst. Dock är följdfrågor bra om informanten verkar nervös 

eller om mer uttömmande svar önskas. De avslutande frågorna i intervjuguiden handlar om 

resurser och miljön i undervisningen och de avser att belysa hur dessa kan påverka läraren och 

eleverna. Dock kanske dessa frågor blivit behandlade i informanternas tidigare svar. För att 

avrunda intervjun frågades om informanten vill tillägga någonting och även om det saknas 

någonting som skulle kunna vara relevant för studien. 

 
 
 
4.4 Genomförande 
 

Sjutton stycken brev (se bilaga 2) skickades ut till lärare i Idrott och hälsa, på grundskolans 

senare del, på fem olika skolor i en kommun i södra Sverige. Bakgrunden till utskicken var att 

belysa lärares erfarenheter från en högstadieskola i kommundelscentra samt 

högstadieskolorna i centralorten. En av två högstadieskolor i kommundelscentra valdes för att 

begränsa geografiskt.  

 

Efter att ha blivit kontaktad av fem idrottslärare (samt ringt upp tre stycken för påminnelse) 

bestämdes tid och plats av dessa. I brevet informerades om att informanterna själva fick välja 
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tid och plats inom ramen av de två utsatta veckorna. Breven skickades veckan innan de två 

veckornas början för att ge god betänketid. Tre stycken idrottslärare hade hört av sig veckan 

innan de planerade intervjuveckorna. När första planerade interjvuveckan startade 

kontaktades några informanter för påminnelse. Idrottslärare som då kontaktades var de som 

skilde sig från dem som redan svarat, för att få mer spridning. Två av dem tackade nej på 

grund av personliga orsaker, en tackade ja. Tid och plats för intervjun bestämdes. Två 

idrottslärare hörde av sig i mitten av veckan och därmed avslutades rundringningen. Det blev 

alltså sex stycken intervjuer.  

 

Vid intervjuerna användes diktafon och informanterna hade ingenting emot att intervjuerna 

bandades. Den första intervjun som gjordes fungerade som en pilotintervju för att få reda på 

om de frågor som ställdes var väsentliga för syftet och för att känna på intervjusituationen 

(Kvale, 1997). Stora delar av intervjuguide täckte in syfte och frågeställningar medan några 

frågor inte kändes väsentliga. Några omformuleringar gjordes också. Då intervjuerna utfördes 

var alla utom en intervju i en lugn miljö. Under halva den intervjun stojade elever utanför det 

lilla kontor vi befann oss i, detta upplevdes som störande då materialet sedan transkriberades. 

Övriga intervjuer gjordes vid större bord, där vi satt avslappnat mitt emot varandra. Samtliga 

intervjuer tog ca en halvtimma att genomföra. 

 

 

4.5 Dataanalys 
 

Vid bearbetning och analys av kvalitativa intervjuer försöker fastställas vad informanten 

menar, tänker och känner. Mönster kan utrönas i olika föreställningsvärldar hos informanterna 

(Trost, 2005). Det finns vissa generella förhållningssätt vid analys av kvalitativt material, men 

den vanligaste formen är en användning är att växla fritt mellan olika tekniker (Kvale, 1997).  

 

Intervjuerna spelades in på band för att sedan kunna transkriberas och därefter tolkas och 

analyseras. Utskrifterna är redskapet för tolkning av det som informanterna sa vid intervjuerna 

(Kvale, 1997). Att spela in intervjuerna på band är ett måste för att kunna analysera 

intervjuerna. Enligt Johansson och Svedner (2001) spelar tonfall, pauser och annat roll vid 

analyserna. Då intervjuerna transkriberades sattes skiljetecken och paustecken ut. Skratt och 

annat sattes inom parentes. Det är viktigt att vara precis då intervjuerna transkriberas. 
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Informanternas ord får inte ändras, forskare måste vara noga och eftersträva exakthet. Det är 

en huvudsaklig utgångspunkt för att skapa, genomföra och analysera samhällsforskning 

(Denscombe, 2004). 

 

Då intervjuerna lästes, försökte jag föreställa mig och sätta mig in i informanternas värld, 

utifrån mötet och informanternas bakgrund, för att kunna förstå och tolka materialet lättare.  

Genom egna erfarenheter från skolan värld, föreningsverksamhet samt litteraturläsning finns 

kunskap att ställa sig rätt frågor för att få förståelse av informantens svar och därmed tolka 

dessa. Intervjuerna lästes igenom samt banden avlyssnades, flera gånger för att hitta 

gemensamma nämnare, teman och nyckelord som kan kopplas till frågeställningarna i arbetet. 

Dessa markerades med färger för att lättare se samband mellan de olika intervjuerna. En 

sammanställning av delarna gjordes för att få en bättre överblick i materialet. En fördjupning 

gjordes sedan, genom ytterligare genomläsning i dessa delar och därefter tolkades de olika 

delarna utifrån detaljer (nyckelord) och helheten av materialet (intervjuerna) (Kvale, 1997).  

Studiens syfte och frågeställningar var hela tiden utgångspunkten för sammanställning, analys 

och tolkning av materialet.  

 

 

4.6 Etik 
 

När intervjuer utförs är det viktigt att veta om och följa de etiska riktlinjer som finns. Enligt 

Johansson och Svedner (2001) är det en förutsättning för ett lyckat examensarbete att visa 

respekt och hänsyn för de hjälpsamma deltagarna, detta också för att få sanningsenliga svar. 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen som skyddar individerna som deltar i 

forskningen. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de deltagande om vad 

syftet med forskningen är, samt vilka deras rättigheter är. De informeras om att deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. 

Information om hur materialet används och vad det kommer att resultera bör också finnas 

med. Samtyckeskravet  innebär att deltagandet sker på de medverkandes villkor och det är inte 

tillåtet att påverka eller trycka på till ett medverkande. De medverkande kan avsluta sitt 

deltagande när som helst utan några konsekvenser. Konfidentialitetskravet handlar om att de 

uppgifter som samlas in om individen inte får avslöja dennes identitet, forskarens skyldighet 

är att informera om detta samt skydda personuppgifterna så att ingen annan kan ta del av dem. 
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Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om individerna inte får användas till 

annat än i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2008). 

 

I denna undersökning tillämpades de etiska kraven genom att deltagarna informerades om 

sina rättigheter i forskningen i det brev som skickades ut. Övriga frågor besvarades vid 

intervjutillfällena. Materialet som samlades in användes enbart för att analysera och få 

förståelse för informanternas erfarenheter. De inspelade banden förstördes sedan och det var 

enbart forskaren som lyssnade på dem.  
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5. Resultat 
 

Resultatet av intervjumaterialet presenteras nedan, kärnfulla citat har använts för att styrka 

resultaten. Utifrån syftet och frågeställningar har olika teman valts som rubriker och 

underrubriker i resultatavsnittet. Underrubrikerna är valda utifrån olika teman som framkom 

av det transkriberade materialet. Namnen är fingerade för att skydda informanternas identitet. 

Det blir mer personligt och enklare att läsa om namn finns.  

 
5.1 Informanterna 

  
Det är en kvinna, Eva, och fyra män, Tom, Hans, Martin och Jonas, som representerar 

intervjuerna. De har alla en eftergymnasial utbildning på högskola eller universitet och de har 

i olika utsträckning fortbildningar av varierande slag. De flesta har fortbildat sig varje år. 

Verksamma år i yrket är från 8 år till 38 år. Samtliga informanter har varit eller är 

föreningsaktiva i antingen en eller flera idrottsgrenar. Det framgick att föreningsliv varit till 

hjälp i undervisningen på så vis att mer erfarenheter erhållits om olika idrotter och att 

förståelse för dem på ett djupare plan erhållits när de utövats. 

 

 

5.2  Lärares erfarenheter av att motivera elever 
 

Samtliga informanter framhåller att det är väldigt svårt att motivera elever som är 

omotiverade. Har eleverna bestämt sig för att de inte vill delta eller t.o.m. inte ens kommer till 

lektionerna är det svårt att motivera dem.  

 

Att lära dem som inte vill nåt är en enorm utmaning. (Martin) 

 

Jag hade en elev som skolkade hela nian. Jag ringde hem och försökte på alla möjliga sätt, 

men hon ville helt enkelt inte. (Eva) 
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5.2.1 Kommunikation 

 

Det är viktigt att försöka prata med elever som inte deltar eller som ofta är frånvarande. 

Läraren måste försöka ta reda på varför de inte vill vara med för att kunna göra det lättare och 

bekvämare för dem att deltaga. Det kan vara en rädsla hos elever för att göra bort sig eller att 

de inte vågar. Samtal som kan få eleverna på andra tankar, att de kan och att de duger, är 

viktigt för motivationen. Sättet man samtalar med eleverna spelar också roll, det är viktigt att 

inte förmana eleverna för att de inte varit med utan istället uppmuntra de gånger eleverna är 

med och se till det som är positivt istället för att dra upp de gånger eleven varit frånvarande. 

Det är viktigt att lyssna på eleven och visa att man bryr sig om deras deltagande. 

 

…gå in och hålla nån moralpredikan eller föreläsning om vad man nu ska göra…det funkar 

inte, alltså det blir motsatt effekt. (Tom) 

 

Samtal med klassföreståndare och elevernas föräldrar kan vara bra för att få stöd och hjälp för 

att komma fram till lösningar om elevers närvaro. Dock är oftast relationen mellan elev och 

föräldrarna svår. Föräldrarna får inte mer kontakt med eleven än vad läraren får och 

situationen blir svår att hantera. Familjeförhållanden och andra faktorer som skolan, det 

sociala och fritiden spelar roll för elevens välmående och för motivationen. Även föräldrarnas 

engagemang i elevens uppväxt kan påverka dem. Elever som inte är vana vid fysisk aktivitet 

på fritiden har därmed inget behov eller intresse av att vara det i skolan. 

 

Har föräldrar fått iväg barnen på olika aktiviteter så är de ju vana vid att träna, det är helt 

naturligt. Medans det finns de som sitter framför datorn dagarna igenom, de är ju inte vana 

vid att anstränga sig fysikt. (Hans) 

 

5.2.2 Förståelse hos eleverna 

 

Det kan vara betydande för motivationen om eleverna vet vilka positiva effekter fysisk 

aktivitet för med sig. Teorilektioner existerar men de är enligt informanterna inte så populära 

då många elever anser att man ska röra på sig på idrotten. Det är bra att tillämpa teorin i den 

fysiska aktiviteten, då lär sig eleverna lättare. En annan sak som är en bra idé är att eleverna 

själva ska få testa ”teorin” om att fysisk aktivitet har effekt. Ett exempel som framkom var att 

eleverna skulle springa en sträcka och anteckna kring det, för att sedan, efter teoretisk 
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undervisning, regelbunden aktivitet och dagboksförande kring kost och motion, springa 

samma sträcka igen och anteckna (och känna) skillnaden. Detta projekt skulle pågå i en 

månad. Som lärare måste man alltså kunna visa att det som eleven gör ger effekt, att det är 

viktigt och nyttigt för eleven. Det är eleven som ska må bra och känna sig nöjd med sin 

prestation. Idrott och hälsa är trots allt ett ämne som är lika viktigt som de andra ämnena, det 

betygsätts också. 

 

Jag vill att du ska jobba för dig själv, det är du som ska fixa det här. Du ska vara nöjd med 

dig själv…Det är mycket mental träning, mycket att peppa och få upp dem och tänka positiva 

tankar och inte gräva ner sig, det är en stor del av jobbet. (Hans) 

  

5.2.3 Idrottsdagar för motivation  

 

Vågar eleven prova på aktiviteter under idrottsdagar och på så sätt känna att de kan och att det 

t.o.m. är roligt, kan idrottsdagarna vara en källa till motivation för fysisk aktivitet. Vikten av 

att träffa eleverna under andra omständigheter än de vanliga lektionerna framhölls. Kontakten 

kan stärkas och det finns utrymme att prata med elever och eventuellt stödja dem. Aktiviteter 

som idrottsdagarna innehåller får dock inte vara för svåra. Det gynnar inte elever som är 

omotiverade.  

 

De som inte tycker om idrottsdagarna stannar hemma för att slippa det. (Eva) 

 

Idrottsdagarna kan både vara positiva och negativa inslag i skolan. Det beror mycket på vad 

det görs av idrottsdagarna, innehåll, marknadsföring, lärarnas engagemang och valmöjligheter 

för att de ska tilltala eleverna.  

 

5.2.4 Resursernas påverkan  

 

Resurser i form av lokaler, tid, utemiljö, tillgångar, ekonomi och extra idrottslärare spelar in i 

rollen att motivera och stimulera eleverna.  

De ekonomiska medlen är ett stort problem. Dels får skolan inte kräva pengar av eleverna och 

dels finns inte tillräckligt med pengar för att t.ex. genomföra olika resor och eller hyra speciell 

utrustning.  
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Innan hade vi en vecka vi kunde åka upp till fjällen och det var ju enormt för det sociala, man 

kom ju jättenära eleverna, vi bodde i stuga ihop och lagade mat, vandrade på fjällen…vi 

pratade om allt möjligt och det är ganska nyttigt för tonåringar. (Martin) 

 

De relationer som byggs under en resa kan aldrig formas på samma sätt under 

idrottslektionerna. Elever som annars är omotiverade och inte får uppleva så mycket på 

fritiden kunde få positiva intryck och ett lyft av en sådan resa.  

Även målen blir ibland lidande av för dåliga resurser, speciellt målen om friluftsliv och även 

simning. Så här sa Tom om att det var alldeles för dåligt med tider till hans förfogande i 

simhallen: 

 

Det påverkar mig i min undervisning och det påverkar givetvis elevernas kunskapsutveckling 

också. För de har ju ingen möjlighet att träna på de grejerna om inte de går dit själva. (Tom) 

 
Möjligheten att variera undervisningen blir lidande av få resurser, därmed kan undervisningen 

kanske upplevas som tråkig av elever och de blir omotiverade. Alltså påverkar de tillgängliga 

resurserna intresset och motivationen hos elever.  

 
5.2.5 Idrottslärarens påverkan för motivationen 

 

Goda ämneskunskaper och att vara entusiastisk och engagerad i det man gör anses som 

viktiga egenskaper under lektionerna. Det kan smitta av sig på eleverna så att de känner större 

engagemang. Ett intresse för eleverna och att vara lyhörd är andra egenskaper informanterna 

framhöll som viktiga. Jonas menar att det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör att 

han får med sig eleverna, han menar att det inte går att lära sig genom litteratur hur man ska 

vara.  

 

Jag har väl någonting som gör att de tror på mig. Och det märker man ju här i skolan…men 

vad det är det vet jag inte. Men det tror jag inte man kan läsa sig till, utan det är du alltså 

född med då va. (Jonas) 

 

Som lärare ska man vara sig själv och verkligen tycka om det man gör, för det syns utåt och 

det tar eleverna till sig. Man bör även göra så som man vill att eleverna ska göra.  
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Lev som du lär. Det hjälper ju inte om jag säger att man ska sköta sin kondition och sin hälsa 

om jag själv inte gör det och eleverna bara ser igenom det. Att när jag går ut tar jag en 

cigarett och sätter mig i bilen och åker hem, för att överdriva då. (Martin) 

 

Istället, menar han, bör man som idrottslärare vara fysiskt aktiv och hälsosam så att eleverna 

ser det. Det man gör är viktigare än det man säger, en förebild som tonåringar kan se upp till 

kan behövas för motivationen.  

 

 

5.3 Stimulera elever med dålig självtillit 
 

Det är viktigt att få elever med dålig självtillit att prova och att få igång dem på olika sätt. Att 

stärka eleverna genom att ge dem positiva kommentarer och uppmuntra dem är något som 

framhölls som mycket viktigt. 

 

Hålla på och peppa och försöka tala om att eh…man jobbar på sin egen nivå…att vi är inte lika 

duktiga på alla saker, så är det ju va.  (Tom) 

 

Det är viktigt att påminna eleverna om att alla är olika och har olika förutsättningar. Det är 

också viktigt att bygga upp eleven från den nivå den befinner sig på och arbeta utefter det.  

 

Att sätta dem i situationer som de lyckas…att man bygger på det de är bra på och inte trycker 

på det att ”det här kan du inte”. (Martin) 

 

Skolan är bra på att tala om för elever vad de inte kan och vad de måste arbeta mer på för att 

uppnå målen. Det fokuseras för mycket på det istället för att berömma och uppmärksamma 

det som elever kan och på så vis stärka deras självkänsla. 

En orsak till att elever inte vill delta kan vara att de inte tycker om att byta om tillsammans 

med andra eller att de inte tycker om att andra tittar på dem då de utför olika övningar. Då kan 

man försöka skapa mindre grupper om tre eller fyra elever och arbeta extra med dem under 

lektionen. Det bästa skulle vara att få några extra pass med dessa elever så att de är helt själva 

någon lektion för att bygga på självförtroendet. 
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Att man finge dom själv och lärde dem att bli lite starkare på det, psykiskt och fysiskt då. 

(Eva) 

  

5.3.1 Betydelsen av självkänsla och trygghet 

 

För de elever som inte tycker att Idrott och hälsa är så roligt men ändå deltar, är det viktigt att 

stärka självkänslan för att de ska tycka att rörelse är roligt. För att stärka dem kan det behövas 

ett visst bemötande. Självkänslan kan vara skör under tonårstiden för många och då är det 

extra viktigt att bemöta eleven på ett bra sätt. Det framkom att det är svårt att ge exempel på 

hur ett bemötande är som stärker elevers självkänsla, istället är erfarenheten att: 

 

…Det är ett förtroende man bygger upp under lång tid…(Martin) 

 

Det kräver mycket arbete från läraren i Idrott och hälsa och det är svårt att bygga ett bra 

förtroende under de få lektionspassen tillsammans med eleven. Dessutom kanske det ligger 

djupare än bara ett ointresse för idrotten. Många elever kanske mår sämre än vad man tror och 

det är viktigt att ge dem positiv feedback då de deltar. Det är också av vikt att få klassen att 

fungera och att man skapar ett bra klimat. I Idrott och hälsa syns allt man gör, medan i de 

andra ämnena är det mer anonymt om man gör fel.  

 

…att man skapar situationer som inte är så utelämnande för eleverna. (Martin) 

 

Man bör skapa ett klimat i klassen där alla vet vad som gäller och att tråkningar och olämplig 

mimik inte accepteras. Alla elever ska känna trygghet och lita på att läraren ser till att de inte 

blir utlämnade eller ”utskrattade”. För många elever kan det kanske kännas så om 

självkänslan är låg.  

 

5.3.2 Engagemang och tålamod 

 

Vikten av att vara entusiastisk och visa att man tror på sina elever för att stärka dem 

underströks. Tålamod och vilja är andra egenskaper som är bra då det gäller att stärka elever 

och få dem att känna rörelseglädje. Man bör som lärare visa ett intresse genom att vara aktiv 

och ge feedback till eleverna kontinuerligt. Visa att man ser dem. Få eleverna att göra saker 
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de inte tror att de klarar av, prata mycket med dem och berätta vad de kan prova för att kanske 

göra någonting bättre, för att stärka dem.  

 

Jag har en tjej i en klass som tyckte att hon var jättedålig på orientering. Och så visade det 

sig att hon var lika bra som alla andra, om inte snäppet över… Men det är självförtroendet 

hos henne, som inte vart så bra. Men sen när hon insett att nu, nej men det här gick ju bra, så 

säger hon,” ja men nästa gång ska jag kämpa hårdare för att få vg”. (Hans) 

 

Jag hade en kille idag i simning, jag har hållit på med honom jättelänge. Idag simmade han 

ut själv på djupt vatten…jag har lite olika knep… Och du ska se när han går här i korridoren, 

han går som en kung. (Jonas) 

 

Hans menar att när tjejen väl provade på och insåg att hon klarade det och att hon kunde göra 

mer därtill då växte självförtroendet och hon blev mer motiverad till att sikta på ett högre mål. 

Likaså Jonas såg ett otroligt självförtroende när killen äntligen lärde sig simma och vågade ta 

sig ut på djupt vatten. Det gäller att ha tålamod och prova på många olika saker för att få 

elever att våga prova och känna att de kan utvecklas.  

 

   

5.3.3 Betydelsen av förstärkning 

 

Det är viktigt att bemöta eleverna på ett positivt sätt för att ett engagemang ska uppstå.  

Beröm och att uppmärksamma elever är exempel på förstärkning.  

 

Som lärare nu, så bör du ha pratat med alla elever under lektionen, hur går det och så 

vidare… Att du bemöter dem och att du har gett alla lite feedback…och gör de nåt bra va, då 

gäller det att skrika, ”det är bra gjort Anna!  eller bra passning, Anna!” (Jonas) 

 

Alla elever måste känna att de blir sedda någon gång och att idrottsläraren visar ett aktivt 

deltagande i undervisningen. Att som lärare visa olika moment i undervisningen kan sporra 

eleverna till att prova. Den fysiska kontakten med eleven är viktig, även om det kan vara 

känsligt. Det är ett sätt att visa att man hjälper dem och att de kan känna en trygghet i den 

kontakten. För omotiverade och ointresserade elever är det extra viktigt att uppmärksamma ett 

positivt beteende så som att de är ombytta och medverkar.  
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…hela tiden ge lite extra positivt till dem då, att man säger att ”det är bra att du är här 

och…hoppas det fortsätter nu”. (Tom)  

 

Tom menar att man istället för att se till det negativa, att de varit frånvarande, istället visar att 

ett bra beteende får ett gott tillmötesgående och att det kan sporra eleven till ett fortsätt 

deltagande i undervisningen. 

 

 

5.4 Se till varje individ  
 

Det är svårt att tillfredsställa alla då de flesta har olika viljor men försök att se till varje 

individs intressen och behov bör göras så långt det går. Det är viktigt att inte tvinga någon att 

göra någonting den absolut inte vill eller vågar, av olika skäl. Alternativ i undervisningen är 

bra att ha. Man kan även uppmana eleven att istället göra någonting som liknar övningen eller 

något annat som känns bra för eleven.  

 

Alla vill ju inte vara med på bollsporter. En kille som inte ville lät jag gå ut och springa, 

sedan blev han elitcyklist. Han fick väl bra kondition på det sättet. Nä, för jag tycker inte man 

ska tvinga dem om de tycker det är pest. (Eva) 

 

Idrott och hälsa ska vara för alla, och det är bättre att uppmuntra eleverna att istället göra 

någonting annat än riskera att få fler omotiverade elever. Man måste utgå från individen och 

skapa bra förutsättningar för ett deltagande. 

 

Det framkom att man borde kunna få in elevernas inflytande mer i undervisningen med 

argumentet att kursplanen i Idrott och hälsa är ganska fri, den bestämmer inte direkt vilka 

idrotter man måste ha med i undervisningen. Däremot säger läroplanen att skolan vilar på en 

demokratisk grund och att alla elever har rätt att påverka sin skolgång. Man bör lyssna av med 

eleverna om hur de känner att de vill arbeta: 
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Om man har redskap t.ex. så kanske man har en viss grund. Sedan finns det ju de som alltid 

vill gå vidare och lära sig mer. Och en del då, de vill inte lära sig mer utan då får de göra 

annat, spela någonting eller cykla på motionscykel eller vad det nu är. (Jonas) 

 

Att ha olika stationer eller moment på en lektion kan vara en bra åtgärd. Är det någonting som 

kräver hjälp av idrottsläraren får man se till att de övriga stationerna är ”självgående”. Klassen 

kan även delas in efter intressen och arbeta i smågrupper. Finns tillgång till en stor lokal och 

kanske ett styrketräningsrum eller motionscykelrum kan lektionen utgöra ganska många olika 

moment. Eleverna måste känna att de kan välja ibland och även påverka idrotten. 

 

5.4.1 Variation i undervisningen för motivation 

 
Undervisningen bör innehålla många olika sporter och aktiviteter, så att eleverna kan känna 

att det finns någonting för alla. Fortbildningar och föreningsliv kan vara inspirerande för 

läraren. Alla elever gillar inte allt och så kommer det alltid att förbli. Det man kan göra är att 

presentera varje aktivitetsområde på lite olika sätt som kan väcka ett intresse. Då kan det vara 

bra att göra någonting som är prestigelöst och som får eleverna att känna sig trygga. 

 

…oavsett vilka moment vi håller på med försöker jag lägga upp, så att det är några 

”isbrytare”, några övningar som är lite lättare som är lätt att skratta åt så att man blir varm 

i kläderna då. (Martin) 

 

Det viktigaste är att eleverna har roligt på lektionerna och att de är någonting som de kan ta 

med sig i livet, någonting som de kommer att komma ihåg.  

 

…det är väl målet, att de ska fortsätta röra på sig. (Jonas)  
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6. Analys och diskussion 
 

Syftet med studien var att belysa vilka erfarenheter idrottslärare har då det handlar om att 

motivera elever till fysisk aktivitet. Frågeställningarna handlade om att belysa lärarnas 

erfarenheter av att bemöta ointresserade elever, hur de förhåller sig till elevernas behov och 

intressen samt vilka erfarenheterna var av att stärka elevers inställning till den egna förmågan 

i Idrott och hälsa. 
 

Avsnittet är uppdelat i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras den valda metoden, tillförlitligheten och mätnoggrannhet i forskningen. 

Intervjuguiden diskuteras och förslag på förändringar finns med. I resultatdiskussionen finns 

analys och tolkning av resultatet och avsnittet är indelat efter rubriker i resultatavsnittet.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Den valda metoden, som var kvalitativa intervjuer, passade bäst för syftet eftersom jag ville 

förstå och ta del av informanternas erfarenheter (Kvale, 1997). Intervjuerna utfördes med en 

lärare åt gången vilket jag ansåg bäst då det gäller att verkligen få ta del av deras enskilda 

åsikter. Informanterna påverkades inte av någon annan idrottslärare och på så vis är svaren 

mer ärliga och tillförlitliga (Trost, 2005). Kanske kan några av svaren vara tillrättalagda av 

informanterna, dock anser jag att samtalet mellan oss kändes relativt naturligt och att svaren 

var uppriktiga. Eftersom informanterna inte i förväg fick förberedande material torde svaren 

vara ärliga och spontana.  

 

Då de sista tre intervjuerna utfördes hamnade de på samma dag och de utfördes inom loppet 

av tre timmar. Det hade varit bra att få mer spridning för reflektion och bearbetning. Min 

koncentrationen kan ha varit lägre på den sista intervjun. Dock fick informanterna själva 

bestämma tid och dag och det var i princip de enda tillfällena de hade över för intervjuer. Jag 

anser att tillförlitligheten är hög, trots att intervjuantalet är endast fem stycken, eftersom att 

samtliga intervjuer gav ett innehållsrikt och betydelsefullt material. Om fler intervjuer skulle 

utförts hade längre tid och eventuellt en forskare till varit önskvärt.  
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Konfidentialiteten och samtyckeskravet är viktiga att tillämpa eftersom att det skulle kunna 

påverka svaren om intervjuerna inte varit anonyma och frivilliga. De etiska kraven är en 

trygghet för informanterna och därför borde svaren bli mer ärliga och tillförlitliga. 

 

Intervjuerna utfördes med liknande förhållanden och frågorna från intervjuguiden 

behandlades på liknande sätt för att få en hög tillförlitlighet och reliabilitet (Johansson och 

Svedner, 2001). Följdfrågorna formulerades efter informanternas svar men ändå behandlades 

de områden som var avsikten med forskningen. Formuleringen av frågor och följdfrågor 

kunde bearbetats mer. Ibland uppfattade informanterna frågorna på ett annat sätt än jag hade 

tänkt att frågan skulle uppfattas. Då ställdes följdfrågor så att det skulle bli tydligare vad jag 

menade. En följdfråga som ofta kom upp var vad idrottsdagarna innehöll, syftet med frågan 

skulle vara att få en bild av hur varierande de är samt om de skilde sig från den vanliga 

undervisningen i Idrott och hälsa. Dock blev svaren ofta långa och de tog för stor plats i vissa 

av intervjuerna anser jag.  

 

Frågan om vilka egenskaper informanten tycker behövs för att motivera i ämnet borde 

formulerats på annat sätt. Ibland ställdes en kompletterande fråga om vilka egenskaper 

informanten själv har. Jag anser att frågan om informantens egenskaper för att kunna 

motivera, är viktiga därför att de då själva får reflektera över vad som kan tänkas vara bra 

egenskaper att besitta. För undersökningen kan tyckas att egenskaper är för abstrakt för att 

beskrivas. För vem är dessa egenskaper bra? Även i litteraturen beskrivs många olika 

egenskaper, av olika författare, som är bra att ha då man arbetar med omotiverade elever (se 

kapitel 2. Bakgrund). Hur man gör är viktigare än vilka egenskaper man besitter, eller säger 

sig besitta. Jag skulle istället fråga vilka egenskaper informanterna upplever att de använder 

då de arbetar med omotiverade elever. 

 

Observationer hade varit ett bra komplement då det är svårt att fråga om hur någon gör 

någonting, t.ex. hur läraren i undervisningen motiverar elever (Johansson och Svedner, 2001). 

Det är lättare att själv erfara det genom att studera läraren i sitt arbete. Läraren kanske 

upplever att denne gör på ett visst sätt medan en betraktare kanske ser en annan sak. Genom 

att fråga elever och kollegor om hur läraren motiverar eller bemöter skulle också vara ett bra 

komplement för att få en rättvis bild av fenomenen.  
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6.2 Resultatdiskussion 

 
6.2.1 Lärares erfarenheter av att motivera elever  

 

Samtal och ett gott bemötande till elever som av olika anledningar inte deltar aktivt i 

undervisningen är någonting som är viktigt. Liksom Jenner (2004) menar, kan det vara 

avgörande för vilken attityd eleverna får till undervisningen av Idrott och hälsa. Eleven 

behöver bli sedd på det plan denne befinner sig, ett genuint engagemang och ett intresse för 

eleven kan stärka känslan av att de duger. Att bli sedd och uppmärksammad kan göra mycket 

för en elev som har dåligt självförtroende eller är omotiverad, på så vis kan self-afficacy öka 

(Bandura, 1997). Kontakten till eleven kan vara avgörande då det gäller att påverka elevens 

attityder till ämnet, det gäller att kunna skapa en dialog med eleven där det är 

tvåvägskommunikation. Lite av ett behavioristiskt synsätt genomsyrar svaren, att uppmuntra 

ett gott beteende för att det ska fortsätta och inte förmana verkar vara ett användbart 

tillvägagångssätt att bemöta omotiverade elever (Egidius, 1981 och Maltén, 1997).  

 

Latent motivation kan bland annat ha sitt ursprung i att eleven inte mår bra. Det kan bero på 

uppväxtförhållanden, familjesituationen eller de sociala kontakterna (Granbom, 1998). Då en 

elev inte mår bra kan det vara svårt att gå till botten med problemen för en idrottslärare som 

endast har eleven i just ämnet Idrott och hälsa. Min tolkning är att det skulle behövas mer 

resurser i form av extra lärare som kan erbjuda det viktiga samtalet och forma någon slags 

trygghet hos eleven som gör att denne kan fungera optimalt i skolan. Ungdomar idag verkar 

av informanternas erfarenheter må dåligt och det är oftast komplext. Maslows behovshiearki 

(Maslow, 1987, Granbom, 1998, Maltén, 1997) kan beskriva varför elever har svårt att visa 

intresse eller vara motiverade till undervisningen i Idrott och hälsa, på så vis att elever som 

inte har trygghets- och kärleksbehoven täckta, har då inga behov av att vara fysiskt aktiva 

eller prestera bra i skolan. Ett bra klimat i klassen kan bidra till att eleverna känner sig 

tryggare och vågar mer. Som idrottslärare är det av vikt att kunna tolka eleven för att kunna få 

reda på orsaken till att denne inte är motiverad till lektionerna i Idrott och hälsa (Jenner, 

2004). En viktig roll som lärare är den att kunna få elever att tänka positivt om sig själva och 

inte ge upp hoppet om att kunna fånga elevernas intresse. Mina tolkningar är att 

informanterna är engagerade och intresserade av eleverna och arbetar för att eleverna ska 

uppleva rörelseglädje och få motivation till lektionerna och fysisk aktivitet.  Positiva intryck 
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och erfarenheter av idrotten i skolan kan ge ett bestående intresse för fysisk aktivitet resten av 

livet. Det är ett av målen med undervisningen för lärarna och enligt Lpo94 (Skolverket, 2005). 

Jag tolkar det som att idrottslärarnas eget intresse och engagemang i idrottsföreningar varit till 

hjälp i undervisningen. Engagemanget och förståelsen för olika idrotter kan enligt mina 

tolkningar öka elevers motivation samt även få dem föreningsaktiva om läraren lyckats väcka 

ett intresse (Ibid. och kursplanen för Idrott och Hälsa). Det kan å andra sidan bli negativt 

gentemot de elever som inte är föreningsaktiva om idrotten genomsyras för mycket av 

exempelvis bollsporter (Lake, 2001). 

 

Den yttre motivationen och de yttre faktorerna spelar troligen en stor roll för motivationen i 

Idrott och hälsa. Eleverna är inte där frivilligt men med en lärare som uppmuntrar och 

engagerar sig borde undervisningen kännas mer tilltalande för eleverna. Belöningar som betyg 

och beröm (Skinner ref. i Ahl, 2004 och Edigius, 1981), är även de positiva och viktiga för 

motivationen och självförtroendet. Det som har en annan stor påverkan på motivation, enligt 

mina tolkningar, är resurserna i undervisningen.  De ekonomiska medlen är inte tillräckliga 

och det drabbar eleverna värst. Vad jag förstår har många moment som tillhör idrotten varit 

tvungna att tas bort p.g.a. brist på pengar och detta i har i sin tur gjort att idrottslärarna får 

färre tillfällen till att knyta bättre kontakt med eleverna och ge positiva intryck för fysisk 

aktivitet.  

 

Informanterna framhöll vikten av att eleverna själva inser vad fysisk aktivitet kan göra för 

deras välbefinnande och varför ett deltagande i undervisningen är viktig. Teorilektionerna är 

ett måste, dock ser många elever det ur en negativ aspekt. Mina tolkningar är att idrottslärarna 

försöker att integrera teorin mer praktiskt så att den får en större betydelse för eleverna. Att 

prova på någonting och tillämpa kunskapen praktiskt kan ge större mening, förståelse och 

kunskapen fastnar bättre (Svederberg m.fl. 2001 och Jagtoien m.fl. 2002). Ur ett 

elevperspektiv kan jag själv uttala mig om att min förståelse för fysisk aktivitet och hälsa 

skapades då jag själv ville bli mer hälsosam och ta del av de positiva effekter jag läst att 

fysisk aktivitet och en bra kost kan ha. Efter tillämpning av de samma kände jag hur positivt 

det är och har på så vis skapat mig goda vanor. 
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6.2.2 Stimulera elever som har dålig självtillit  

 

Självbestämmandeteorin (Granberg, 1998 och Ahl, 2004) går ut på att eleven själv måste 

känna att denne klarar av någonting och att denne kan påverka undervisningen. Detta kan i sin 

tur öka självförtroendet och därmed viljan att försöka (Larsson och Meckback, 2007). En 

viktig uppgift för idrottsläraren är att vinna ett förtroende hos eleven som får eleven att våga 

prova och ge olika aktiviteter i undervisningen en chans. Detta kan vara en svår uppgift då 

idrottslärare ofta har många elever i olika klasser varje vecka. Det krävs mycket av 

idrottsläraren och intresset för individens bästa måste hela tiden finnas där. En 

”människokännare” skulle kunna beskriva en egenskap som idrottslärare bör ha. För att 

eleverna ska få mer motivation skulle det vara önskvärt att de fick påverka undervisningen lite 

mer (Skolverket, 2005). Både Bandura (Faskunger, 2001) och Giota (2001) menar att elevens 

självbestämmande, känslan av att känna ansvar och att inte påverkas för mycket av olika krav 

från omgivningen kan öka den inre motivationen. Däremot får kraven varken vara för låga 

eller för höga, det gäller att eleverna får uppleva att de klarar av aktiviteterna och utvecklas. 

Mina tolkningar är att sätta upp olika mål för olika individer är bra. Det finns mycket krav i 

skolan, därför kan idrotten vara ett ämne där kraven känns mer hanterbara och där eleverna 

kan bestämma mer själva (Almvärn och Fäldt, 2001). 

 

 Bandura (Bandura, 1997 och Faskunger, 2001) förespråkar att självförtroendet för olika 

aktiviteter är situationsbundet, att man kan ha gott självförtroende när det gäller exempelvis 

fotboll men inte då det gäller simning. Det är viktigt att man låter de omotiverade eleverna 

samt elever med mindre tillit till sin förmåga, hamna i sådana situationer så att det kan stärka 

dem mer. Till slut kan dessa elever kanske våga mer och se mer mening med undervisningen 

och att ett deltagande är viktigt (Annerstedt, 1995). Liksom socialkognitiv teori beskriver 

”self-efficacy”, fann eleverna som utgjorde exempel i resultatet, att då färdigheterna 

utvecklades med stöd och extra träning, ökade känslan av att vara kompetent, vilket i sin tur 

gynnade självförtroendet, self-efficacy blir högre (Bandura, 1997). Min tolkning är att ett ökat 

självförtroende därmed kan öka närvaron och intresset för fysisk aktivitet. Som en bonus kan 

eleverna även få en mer positiv syn på den egna kroppen då självförtroendet i idrotten ökar 

(Duesund, 1996). 
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Bemötandet kan ha stor påverkar på elevernas motivation, likaså även de små gesterna som 

bekräftar eleven. Idrottsläraren bör visa alla elever att de blir sedda och att ett engagemang 

finns. Erfarenheter var att elever behöver någon som tror på dem, någon som kan med 

förstärkningar och beröm, uppmuntra dem till att satsa lite till eller tycka om undervisningen. 

Förstärkningarna och uppmuntran bör vara naturliga och komma då en elev gjort någonting 

bra eller för att stärka dennes självförtroende, det kan öka motivationen (Jenner, 2004 och 

Egidius, 1981). Idrotten kanske dessutom är enda tillfället då många elever får beröm och 

uppmuntran och det är då extra viktigt att faktiskt göra någonting så enkelt som lärare.  

 

6.2.3 Se till varje individ  

 

För att få upp motivationen för fysisk aktivitet krävs att innehållet i undervisningen är 

tilltalande och att den varierar så att det finns någonting som kan passa alla någon gång 

(Annerstedt, 1995). Av informanterna framgick att deras undervisning innehåller varierande 

inslag av olika idrottsgrenar och annan fysisk träning. Det borde finnas någonting för alla. 

Dock är det ett svårt uppdrag att kunna tillgodose alla individer alltid, mindre grupper av 

elever och mer tid till ämnet är önskvärt. Eleverna borde dessutom få mer inflytande över 

innehållet (Skolverket, 2005). Mina tolkningar är att eleverna borde kunna påverka innehållet 

mer och på så vis känna mer mening och vilja till att deltaga, samtidigt som det inte behöver 

kännas tvingande att utföra aktiviteter man inte vill utföra. 

 

Resurserna så som redskap, tid och ekonomiska medel i undervisningsmiljön, påverkar hur 

motiverade elever blir och hur varierande undervisningen kan vara, det framkom av 

informanterna, likaså menar Jenner (2004) att det är så. Undervisningen måste vara lustfylld 

och varierande för att fånga eleverna men även läraren spelar en viktig roll (Annerstedt, 1995 

och Carlgren och Marton, 2001). Ett engagemang hos läraren är A och O för motivationen 

och rörelseglädjen. 

 

6.2.4 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarheten i resultatet anser jag är ganska hög (Denscombe, 2004 och Johansson och 

Svedner, 2001). Dels för att spridningen på informanterna var relativt varierad men också för 

att mycket av resultaten stämmer överens med det som framkommit i tidigare forskning (se 

avsnitt 2. Bakgrund). 
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7. Slutsatser och implikationer 
 

Slutsatser som kan dras är att kommunikationen mellan lärare och elev är otroligt viktig då det 

gäller att motivera till idrottsundervisningen. Samtalet ska bygga på dialog och tilliten är 

någonting som bör byggas upp för att kunna stötta och få eleverna att vara en viktig del i 

kommunikationen. Först då skulle man kunna uppnå början på en beteendeförändring där 

eleven får en annan syn på livsstilsfaktorer och får en ökad motivaiton till deltagande i Idrott 

och hälsa. Det framkom i studien att elever som är omotiverade i Idrott och hälsa ofta kan 

vara omotiverade till annat som hör till skolan. Dessa elever har ofta låg självkänsla och de 

verkar apatiska och nedstämda. Fysisk aktivitet skulle kunna ge dessa elever mer energi då det 

är bevisat att regelbunden fysisk aktivitet har positiva fördelar med sig. Dock handlar det 

kanske inte bara om låg energi till följd av osunda vanor, utan det kan vara flera faktorer som 

är djupare och svårare att tillmötesgå. En lösning skulle kunna vara att det finns mer 

meningsfulla aktiviteter i individens liv. Skolan och samhället spelar en roll, men föräldrarna 

kan också spela en stor roll. Se eleverna i deras sammanhang och ur deras perspektiv är 

viktigt för att kunna förstå varför en elev handlar på ett visst sätt och även vilka orsakerna kan 

vara till att eleven är omotiverad. 

 

Av både litteratur och resultat av analysen går det att utläsa att motivation och självförtroende 

är nära förenade. Finns inget självförtroende eller tillit till den egna förmågan, kan 

motivationen till ett deltagande utebli och den måste då påverkas utifrån i form av lärarens 

engagemang, undervisningsinnehåll, förväntningar och förstärkningar. Då självförtroendet 

och tilliten till förmågan är starkare syns det på eleven och det påverkar inte bara ett fortsatt 

deltagande i idrottsundervisningen utan det kan påverka även i andra olika situationer. 

Känslan av att behärska någonting och att lyckas med det man gör, är det som gör att 

självförtroendet kan öka och därmed också motivationen för deltagande i undervisningen, 

vilket skulle kunna ge ett ökad allmänt välbefinnandet. Stöd och uppmuntran är att föredra 

framför krav och för kontrollerande situationer. 

 

Mindre elevgrupper, ökade ekonomiska medel, fler resurser i form av lärare och utökad tid, 

skulle ge idrottsläraren mer tid för enskilda elever då kontakten och tilliten till eleven kan 

byggas upp och underlätta i det motiverande arbetet.  Med dessa utökade åtgärder och resurser 

skulle man lättare kunna fånga upp de verkliga orsakerna till att eleverna är omotiverade till 
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ett deltagande i undervisningen.  Kontakten med föräldrarna är en del av i den strävan att lära 

känna elevens bakgrund och möjliga orsaker till bristande motivation. Ökade lärarresurser 

med inriktning mot mindre grupper skulle kunna inrikta sig på spontanidrott vid sidan om de 

vanliga idrottsaktiviteterna och väcka en rörelseglädje hos elever. Om ämnet Idrott och hälsa 

kunde få mer utrymme i skolan, med en ökad inriktning mot hälsa och livsstil kunde större 

förståelse skapas för värdet av fysisk aktivitet och därmed kanske bidra till en ökad inre 

motivation. Resurser i form av fler lärare som kan koncentrera sig på exempelvis 

undervisning i hälsa kunde även belysa kroppsidealen och värdet av bra kost kopplat till de 

positiva effekter som fysisk aktivitet för med sig.   

 

 

7.1 Yrkesrelevans och vidare forskning 

 

Jag anser att det kan vara bra att ta del av andra lärares erfarenheter och reflektioner kring 

upplevelser och tillvägagångssätt. Det kan ge perspektiv på hur man själv är som lärare och 

hur man själv gör i sin undervisning. Denna studie kan förhoppningsvis fungera som stöd och 

ge tips samt få läsaren att reflektera över hur denne själv gör i olika situationer där det kan 

vara svårt att motivera eller stärka elever. Studien ger även en bild av hur det kan vara i 

verkligheten och varför motivation till Idrott och hälsa är viktigt. Motivationsarbete är enligt 

mig en stor del av skolans värld och någonting som kan vara svårt att utföra, därför skulle 

förslag på vidare forskning vara att undersöka vad eleverna anser behövs för deras motivation. 

Hur skulle de bli mer motiverade till att delta i Idrottsundervisningen? En annan infallsvinkel 

kan vara en undersökning om barns upplevelser av bemötande från lärare och därmed 

motivation och intresse för deltagande i Idrott och hälsa.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide   
 
Vad har du för utbildning? 
  - fortbildning? 
  - ålder, verksamma år i yrket? 
 
Har du en ”Idrottsbakgrund”, som till exempel föreningsaktiv. 
       -Omsätter du dessa kunskaper i din undervisning? 

-På vilket sätt? 
 

Tror du idrottsdagar med speciella inriktningar kan väcka större intresse för idrott och 
hälsa hos elever? 
       - varför/varför inte? 
 
Vilka moment innehåller din undervisning? 
 
Beskriv hur du kan se till varje individs behov och förutsättningar i 
idrottsundervisningen. 

- Hur anpassar du undervisningen ? 
 
På vilket sätt uppmuntrar du elever som inte är vana eller intresserade av att röra på sig 
till att bli mer fysiskt aktiva? 
       -Exempel.  
       -Hjälpmedel? 
 
Hur bemöter du elever som inte deltar aktivt i undervisningen? 
       -Vad kan du erbjuda de elever som av olika orsaker inte deltar i den fysiska aktiviteten i    
          undervisningen? 
       - Vilka lösningar kan du och eleven komma fram till? 
 
Beskriv hur du kan stärka elever till att känna trygghet och engagemang i idrott och hälsa. 
 
Vad gör du för att stärka elevens tillit till den egna förmågan i undervisningen? 
       -för att öka självförtroendet? 
        
Upplever du att du lyckats motivera och påverka elever positivt?  
 
Vilka egenskaper tycker du behövs för att kunna motivera i ämnet? 
 
Vad har du för förväntningar på dina elever? 
 
Hur ser den inre och yttre miljön i undervisningen ut? 
       - hur påverkar den din undervisning? 
 
På vilket sätt är tillgången på resurser en positiv eller negativ faktor i ditt arbete som 
motivatör? 
(redskap, tid, pengar) 
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Bilaga 2 
 
Brev 
 
Sandra Engstrand    2008-11-03 
Nyhemsgatan 32    Till idrottspedagog i  
302 49 Halmstad    X kommun  
Tfn: xxxxxxxxxx 
 
 
 
Hej! 
 
Jag studerar på lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad och min utbildning är inriktad på 
grundskolans tidiga åldrar. Under höstterminen skriver jag mitt examensarbete som handlar 
om Idrott och hälsa. Mitt syfte med examensarbetet är att studera hur idrottspedagoger kan 
motivera elever som av olika orsaker är inaktiva eller ointresserade av den fysiska aktiviteten 
inom ämnet Idrott och hälsa. 
Jag hoppas att du skulle vilja medverka i en intervju, som givetvis är frivillig. Materialet från 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och ingenting som sägs kommer att kunna 
kopplas till dig.  
Intervjun kommer att spelas in på band för att kunna transkriberas och analyseras.  
 
Intervjun beräknas ta ca 30 – 45 minuter. 
Hör av dig angående tid och plats så snart som möjligt, välj en dag i v. 46-47. 
 

Vänliga hälsningar 
 
 
 
Sandra Engstrand (sandra_e_@hotmail.com) Tfn: xxxxxxxxxx 
 
Handledare: 
Lars Kristén  (Lars.Kristen@hh.se) 

Linn Ericsson (Linn.Eriksson@hh.se) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


