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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vad ett urval högstadielärare i idrott och hälsa har för 

uppfattningar om och erfarenheter av motivationsarbetet och dess betydelse. Frågeställningarna 

som besvarades var, vilka uppfattningar lärarna i vår studie har om motivationsarbetets betydelse 

för elevernas deltagande samt vad lärarna har för erfarenheter av att motivera elever till att delta i 

undervisningen. Studien har utgått från självbestämmandeteorin. För att besvara 

frågeställningarna har intervjuer genomförts med fem lärare. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ortografiskt, det vill säga att uttalandena skrevs ned ordagrant. Resultatet visade 

att samtliga lärare försökte skapa en god klassrumsmiljö, ge regelbunden feedback till eleverna 

och arbetade med elevernas inflytande över lektionsinnehållet för att eleverna skulle delta under 

lektionerna. Lärarnas uppfattningar om betygens betydelse för elevernas deltagande skiljde något. 

Någon lärare menade att elever pressas och därför ska det inte finnas några betyg i ämnet idrott 

och hälsa. Andra lärare tyckte att betyg kunde vara en motivationsfaktor men att det hade varit 

tillräckligt med underkänt och godkänt som betyg. Kompisrelationer i och utanför skolan, sociala 

medier, hemmets syn på ämnet och ekonomiska förutsättningar var faktorer som kunde bidra till 

att elever valde att avstå från undervisningen, enligt lärarna. Slutsatser av studien var att samtliga 

lärare ville att eleverna skulle delta i undervisningen av en inre vilja och att lärarnas 

motivationsarbete utfördes på olika sätt.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Högstadielärare, Intervju, Motivation, Lärares uppfattningar och 

erfarenheter 
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 Inledning 

Vår erfarenhet är att idrott och hälsa är ett ämne som elever oftast antingen tycker om eller 

avskyr. Efter VFU-perioder på olika skolor har vi noterat att det finns elever som aldrig deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa. Vad finns det för anledningar och förklaringar till att dessa 

elever väljer att inte delta under lektionerna? Försöker lärare motivera elever som inte deltar 

under lektionerna och i sådana fall på vilket sätt? Att vara fysiskt aktiv främjar hälsan och 

eftersom långt ifrån alla elever i skolan utövar någon idrott på fritiden blir undervisningen i idrott 

och hälsa i skolan särskilt viktig. Enligt styrdokumenten i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, vidare Lgr 11, är det skolans uppdrag att samtliga elever 

måste bli medvetna om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan (Lgr 11, 2011, s. 51). Därför 

är det av betydelse att alla elever deltar i idrott och hälsa-undervisningen och en förutsättning är 

att de förstår syftet med lektionerna. Där av tycker vi att det är relevant att undersöka vad 

högstadielärare i ämnet idrott och hälsa har för uppfattningar om och erfarenheter av 

motivationsarbetet och dess betydelse. 

Vi som skriver denna uppsats studerar till lärare i ämnet idrott och hälsa vid Uppsala 

universitet. Förhoppningen med att skriva uppsatsen är att få kunskaper i vår profession som 

framtida lärare. Studien kommer att skrivas i ett gemensamt textdokument där båda skribenterna 

är lika delaktiga. Anledningen till att vi väljer att skriva i ett gemensamt textdokument är för att vi 

inte vill att språket ska avvika i studiens olika delar. Ett stort tack riktar vi till alla lärare som deltar 

i undersökningen. Det är tack vare er denna studie kan genomföras.  
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Bakgrund 

Statens folkhälsoinstitut i Sverige har tagit fram elva folkhälsomål där syftet är att skapa 

förutsättningar till en god hälsa i samhället. Ett av dessa mål är fysisk aktivitet då detta är en 

förutsättning för god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010, s. 6). Daglig fysisk aktivitet i minst 30 

minuter är rekommendationerna enligt Statens folkhälsoinstitut. Dessa 30 minuter behöver inte 

vara sammanhängande utan kan vara i intervaller om tio minuter. Gå i trappor, promenera till 

och från arbetet och hushållsarbete är exempel på olika fysiska aktiviteter (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008, s. 42).  

  För att som vuxen kunna omvandla rekommendationen till en vana är det en förutsättning 

att redan i unga år få med sig intresset att vara fysiskt aktiv. Om vanan inte kommer redan i 

skolåren blir det svårt att senare i livet skapa ett intresse för fysisk aktivitet (Palmér, 2014, 

Föreläsning). Skolidrotten blir därför ett viktigt ämne för alla elever eftersom syftet med 

undervisningen i idrott och hälsa är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad 

som påverkar den fysiska förmågan och hur eleverna kan påverka sin hälsa genom hela livet (Lgr 

11, 2011, s. 51). Om lärare i ämnet idrott och hälsa lyckas med att uppfylla läroplanens syfte 

bidrar det till ett flertal hälsovinster i samhället. Ett sätt att minska sjukvårdskostnaderna i 

samhället är att medborgarna får ökade kunskaper om och möjligheter till fysisk aktivitet redan i 

den obligatoriska skolan (Annerstedt, 1990, s. 71). När den fysiska aktiviteten ökar leder det till 

att antalet insjuknade och att dödligheten minskar då fysisk inaktivitet är en stor orsak till ohälsa. 

Fysisk aktivitet är inte bara förebyggande av sjukdomar och dödsfall utan också många gånger ett 

sätt att behandla olika sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 47). Fysisk aktivitet kan bidra 

till god psykisk hälsa då fysisk aktivitet är en bidragande faktor till att stärka elevers självkänsla. I 

en utvärdering av undervisningen i idrott och hälsa framkommer det att elever som är fysiskt 

inaktiva oftare känner sig dåliga och klumpiga i allmänhet. Detta tyder på att fysiskt inaktiva 

elever har sämre självkänsla och låg självkänsla leder till mer fysisk inaktivitet (Rasmussen, 

Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004, s. 142–143, 153). Mot bakgrund av detta är avsikten 

med denna uppsats att undersöka vad högstadielärare i idrott och hälsa har för uppfattningar om 

och erfarenheter av motivationsarbetet och dess betydelse.  
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Litteraturöversikt 

Definition av begreppet motivation 

Motivation är en drivkraft som gör att människan strävar efter ett uppsatt mål och riktar beteende 

och energi för att uppnå detta mål. En av de äldsta motivationsteorierna är den hedonistiska 

motivationsteorin som menar att människans motivation byggs av strävan av att uppnå något 

behagligt eller att undvika något obehagligt. Denna teori ligger till grunden för motivationsteorier 

som uppkommit senare (Stensmo, 2008, s. 97). Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet 

motivation som en: 

 
“psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa 

saker snarare än andra” (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Motivationsfaktorer 

Nedan listar vi fem motivationsfaktorer. Med motivationsfaktorer menar vi faktorer som 

påverkar elevernas motivation på olika sätt. Vi väljer att avgränsa oss till dessa fem för att vi har 

hittat mest studier om dem och för att arbetet inte ska bli för stort.  

 

Läraren 

 

Läraren måste förhålla sig till läroplanens övergripande mål, exempelvis att samtliga elever får ta 

ansvar och ha inflytande i undervisningen (Lgr 11, 2011, s. 15). Elever motiveras av aktiviteter 

och uppgifter som upplevs som meningsfulla och intressanta. För att kunna motivera eleverna är 

det viktigt att läraren förstår hur eleverna lär sig. Förutom elevernas motivation att lära sig är 

tidigare kunskaper och erfarenheter av en aktivitet, förhållandet till läraren, inlärningssituationen 

som läraren organiserar och den sociala kontexten exempel på faktorer som påverkar elevernas 

lärande. Att anpassa uppgifterna och inlärningsmålen till att de inte blir för lätta eller svåra är 

betydelsefullt för att eleverna ska bli motiverade och inte ge upp (Annerstedt, 2007, s. 139). 

En bra lärare bör ha ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens (Stensmo, 2008, 

s. 7). Läraren är en förebild för sina elever och kan därför påverka elevernas attityder. En lärare 

som är positiv och entusiastisk kommer att inverka på eleverna som kommer få positivare 
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attityder. På så sätt kommer en god moral och en positiv miljö främjas i gruppen (Ibid., s. 127). 

På samma sätt kan en lärare bli ett störningsmoment i klassrummet som ett symptom på dålig 

undervisning om läraren kommer oförberedd, omotiverad och med avsaknad av karisma (Ibid., s. 

11). Att ha kontroll i klassrummet och försäkra sig om att lärare och elever är överens om vilka 

regler som gäller är en av lärarens uppgifter. Det gäller allt från hur lektionstiden används till hur 

elever och lärare förhåller sig till varandra, såväl elev-elev som lärare-elev. Genom lärarens 

kompetens, agerande och relation till eleverna kan läraren skapa auktoritet i klassrummet (Ibid., s. 

39–40). Även lärarens förväntningar på elevernas prestationer påverkar elevernas motivation och 

ansträngningar. Om läraren tror att eleverna kan utvecklas och lyckas är sannolikheten större att 

eleverna kommer att göra det än om läraren har en negativ inställning till elevernas förmågor 

(Jenner, 2004, s. 20). 

 Läraren är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för elever som är fysiskt inaktiva. Detta 

för att det är läraren som får eleverna att delta i fysiska aktiviteter och ger eleverna återkommande 

feedback (Isberg, 2009, s. 103). Lärarens agerande kan bidra till att motivera eleverna till lärande. 

Lärare som har ett tydligt pedagogiskt ledarskap gällande elevernas prestation och som utvärderar 

regelbundet motiverar eleverna till fortsatt lärande (Giota, 2002, s. 279–305). 

 

Feedback 

 

Positiv feedback är viktigt för elevernas prestation under lektionerna. Feedbacken kan vara i form 

att uppmuntran, förslag på förändring som gör att eleven kan utföra övningen på ett annorlunda 

och kanske bättre sätt. Negativ feedback kan däremot vara sämre än att inte ge någon feedback 

alls eftersom det då kan bli en negativ miljö i idrottshallen (Annerstedt, 2001, s. 275–276). 

Regelbunden feedback till eleven är en förutsättning för en god utveckling eftersom att eleven 

blir sedd och därmed får sitt lärande och sin prestation bekräftad. Återkoppling till elevens 

lärande och agerande ges genom att jämföra elevens aktuella prestation med den tidigare insatsen, 

eller genom att prestationen sätts i relation till uppsatta mål. Lärarens uppmärksamhet på 

elevernas insatser fungerar som ett prestationshöjande incitament eftersom ett gillande från 

någon annan är ett erkännande att ansträngningarna är värdefulla (Stensmo, 2008, s. 126).  

 

Miljö 

 

För att eleverna ska uppleva ett positivt lärande behövs en trygg miljö i klassen där ingen elev blir 

utsatt eller hotad. Utan en trygg omgivning kommer inte eleverna våga prova något nytt eftersom 
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de inte vill göra misstag där deras självkänsla kan hotas. Det gör att utvecklingen av elevernas 

förmågor blir allt svårare. Elevernas behov av trygghet och säkerhet är grundläggande och 

förutsätter en stabil klassrumsmiljö. I en klass där god moral och positiva attityder finns har 

elever lätt att ta emot konstruktiv kritik. När eleverna i en sådan miljö samarbetar och lyckas 

känner de sig stolta och bekräftade som i sin tur leder till en god sammanhållning och moral 

(Stensmo, 2008, s. 125–126). God sammanhållning och god moral gör att elever lättare kan känna 

en grupptillhörighet i klassen. Alla elever har ett behov av att känna sig accepterade och att ingå i 

en grupp.  Denna strävan kan ge eleverna motivation till att delta i gruppaktiviteter som ofta 

präglar idrott och hälsa-lektionerna. Elever som har grupptillhörighet som främsta 

motivationsfaktor blir motiverade av att delta i bland annat lagsporter där de blir accepterade av 

de andra i gruppen. Dessa elever har sällan ett annat mål än att tillhöra gruppen och strävar 

därför inte efter att prestera något eller uppnå något resultat (Sjödin, 2010, s. 63). 

 

Behov 

 

Behov kan finnas som bristtillstånd eller som utvecklingsmöjlighet. Vid ett bristtillstånd är något 

av de basala behoven för överlevnad inte tillfredsställt. Behoven ligger till grund för fysiskt-, 

psykiskt- och socialt välbefinnande. Utvecklingsmöjligheten är drivkraften av en nyfikenhet och 

en önskan om självförverkligande (Stensmo, 2008, s. 128). En hungrig, törstig, trött eller sjuk elev 

kommer att vara fokuserad på mat, dryck, sömn eller tillfrisknad istället för att vara aktiv under 

lektionerna. Detta för att de fysiska behoven inte är tillgodosedda. Om en elev är rädd för att bli 

mobbad kan elevens psykiska välbefinnande hotas. Detta kan begränsa elevens lärande eftersom 

att elevens fokus är att kontrollera rädslan. Brist på samhörighet kan hota elevens sociala 

välbefinnande eftersom att eleven behöver kompisar. En elev utan kamrater blir utanför och 

isolerad från gruppen (Ibid., s. 132–133). Personer som vänner och familj är betydelsefulla för att 

eleven ska motiveras. Dessa personer kan engagera sig i eleverna utanför skolan och på olika sätt 

motivera dem att utföra fysisk aktivitet på fritiden (Isberg, 2009, s. 71-72). 

 

Mål 

 

Mål är en mental framställning av något att uppnå i framtiden. Målet kan vara en tanke eller en 

nedskriven formulering som ska strävas mot, uppnås eller undvikas. Ett mål att uppnå kan vara 

att lära sig något medan ett mål att undvika kan handla om exempelvis rasism eller mobbning. 

För att eleven ska känna att ett mål är viktigt att nå och bli vägledande för elevens lärande måste 
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eleven själv vilja uppnå målet. Inte förrän då kan eleven se målet som värdefullt och vilja sträva 

efter att nå fram till det. Detta kan gynnas om eleven själv sätter målet eftersom det då blir 

elevens egna mål och att läraren finns med som vägledare (Stensmo, 2008, s. 43). När läraren 

planerar undervisningen bör denne formulera mål som är uppnåeliga, relevanta och utmanande. 

För att alla elever ska kunna lyckas bör målen vara av skiftande karaktär (Annerstedt, 2007, s. 

139). Vuxna frågar sällan eleverna om hur de uppfattar skolans målsättning och vad de själva har 

för syften med att tillägna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser som de vuxna på skolan 

anser är av betydelse (Giota, 2002, s. 279–305). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 
Självbestämmandeteorin 

 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är självbestämmandeteorin (Self-determination theory) 

som är en motivationsteori grundad av Edward L. Deci och Richard M. Ryan. 

Självbestämmandeteorin grundar sig på tre basala sociala och psykiska behov. Dessa är behovet 

av kompetens, behovet av relationer till andra och behovet av självbestämmande (Ryan & Deci, 

2002, s. 7–8). 

 

Figur 1. Self – determination continuum (Deci & Ryan, 2002, s. 16) Figuren beskriver tre olika typer av 
motivation, a-motivation, yttre motivation och inre motivation. Beroende på var individen befinner sig på 
linjen mellan a-motivation och inre-motivation avgörs graden av individens självbestämmande. 

 

En elev som inte är motiverad och därmed saknar motivation hamnar längst ut till vänster i figur 

1 under motivationstyp a-motivation (amotivation). Denna elev kommer inte att delta i 

undervisningen alternativt delta passivt. Detta beror på att eleven inte har intention att delta i 
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aktiviteten. Eleven känner att denne inte är kapabel till att uppnå eftertraktade resultat på grund 

av bristande förutsättningar, brist på upplevd kompetens eller bristande uppskattning av 

aktiviteten eller vad aktiviteten skulle kunna tillföra lärandet (Ryan & Deci, 2002, s. 17). 

Den yttre motivationen (extrinsic motivation) styrs antingen av uppnående- eller 

undvikandemotivation, alltså att uppnå något behagligt eller att undvika något obehagligt. Eleven 

kan exempelvis delta i undervisningen för att undvika att få skäll av läraren, ett samtal hem eller 

för att uppnå ett högt betyg eller ett positivt skriftligt omdöme i ämnet. En elev som drivs av 

undvikandemotivation riskerar att tappa motivationen efter en kortare tid. Detta för att 

undvikandemotivation drivs lättare genom hot, och genom hot kan det uppstå rädsla och med 

rädsla dåliga prestationer Den yttre motivationen finns i omgivningen och inte som en inre 

drivkraft hos eleven (Sjödin, 2010, s. 57–60). 

Yttre reglering (external regulation) är den delen av yttre motivationen med minst 

självbestämmande. Här motiveras eleven av att uppnå belöning eller undvika bestraffning. 

Motivationen drivs av att göra en tredje part nöjd (Ryan & Deci, 2002, s. 17). Introjicerad 

reglering (introjected regulation) är en yttre reglering som delvis blivit internaliserad. Förståelsen för 

det som ska utföras har utvecklats men ännu har eleven inte helt accepterat målet som sitt eget 

eftersom eleven inte anser vara en del av det. Eleven deltar i undervisningen under någon form 

av tvång eller press. Det kan vara för att undvika skuld och skam eller för att göra egna 

förbättringar och få känslor av värde för någon annans skull (Ibid.). Identifierad reglering 

(identified regulation) är en mer självbestämmande form av yttre motivation. Detta för att eleven 

medvetet värdesätter målet och accepterar målet som viktigt för sig själv. Målet kan exempelvis 

vara ett sätt för eleven att nå andra mål. Eleven kan identifiera sig med uppgiftens mål men 

uppgiften i sig behöver inte överensstämma vad eleven själv tror på och värdesätter (Ibid. s. 17–

18). Integrerad reglering (integrated regulation) är den mest självbestämmande formen av yttre 

motivation. Uppgiften överensstämmer med vad eleven tror på, värdesätter och elevens eget mål. 

För eleven blir detta ett naturligt val men även om denne gör det av egen fri vilja gör individen 

det för att uppnå ett annat mål istället för att göra uppgiften för uppgiftens skull (Ibid., s. 18). 

Inre motivation (intrinsic motivation) är när en elev utför en uppgift för nöjets skull. En elev som 

gör sina läxor för att denne tycker att det är roligt och intressant att lära sig nya saker sägs drivas 

av en inre motivation. Inre motivation kan delas upp i tre delar. Den första delen är en inre 

motivation att vilja lära sig något, vilket innebär att eleven utför aktiviteten av nöje och 

tillfredställelsen av att lära sig utforska och förstå nya saker. Den andra delen är inre motivation 

att uppnå något vilket gör att eleven vill delta i aktiviteten för nöjets skull och tillfredställelsen av 

att försöka förbättra sig själv, skapa någonting eller uppnå någonting. Den tredje delen är inre 
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motivation att uppleva stimulans och därför deltar eleven i aktiviteten tack vare de stimulerande 

känslorna som associeras med aktiviteten (Vallerand & Ratelle, 2004, s. 42). 

En elev som har en inre motivation till sitt lärarande i idrott och hälsa-undervisningen har ofta 

en uppnåendemotivation som grund (Sjödin, 2010, s. 59). Det kan innebära att eleven har en inre 

källa som drivkraft till sin motivation. Eleven kan exempelvis drivas av att uppnå inre stolthet, 

framgång, behov som behöver tillfredsställas, känslor som följs eller utveckling av en egen 

förmåga (Stensmo, 2008, s. 118). Oavsett om läraren observerar eleven eller inte kommer denne 

hela tiden ha samma intensitet på lektionen och sträva efter att utvecklas och utöva idrottandet 

för sin egen skull. Den yttre och inre motivationen bildar tillsammans elevens motivation. En 

elev som alltid gör sitt bästa och är duktig på idrott är ofta ett resultat av gynnsamma inre och 

yttre motivationsfaktorer (Sjödin, 2010, s. 59–60). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad ett urval högstadielärare i idrott och hälsa har för 

uppfattningar om och erfarenheter av motivationsarbetet och dess betydelse. För att syftet ska 

uppnås kommer följande frågeställningar vara utgångspunkter: 

 

 Vilka uppfattningar har lärarna i vår studie om motivationsarbetets betydelse för 

elevernas deltagande? 

 Vad har lärarna i vår studie för erfarenheter av att motivera elever till att delta i 

undervisningen? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Vi valde att göra en respondentundersökning. Studieobjekten i en respondentundersökning är 

svarspersonerna själva och deras tankegångar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, 

s. 228). I och med att det var lärares uppfattningar och erfarenheter som undersöktes kan inte 

svaren som vi fick betraktas som varken rätta eller lämpliga (Starrin & Svensson, 1994, s. 123). 

Metoden för undersökningen var kvalitativa intervjuer. Intervjuerna i vår studie var 

halvstrukturerade. Detta innebar att det fanns förbestämda frågor som alla personer svarade på 

men beroende på hur intervjuerna utvecklades och hur intervjupersonerna svarade kunde andra 

frågor ställas till respondenterna (Danielsson, 2013, Föreläsning). Vår intervjuguide var uppdelad 

i teman och underteman som baserats på studiens frågeställningar och motivationsfaktorerna: 

läraren, feedback, miljö, behov och mål.  

Urval och material 

I undersökningen deltog fem högstadielärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. De delade 

med sig av sina uppfattningar av och erfarenheter om motivationens betydelse samt hur de 

motiverar sina elever till att delta i undervisningen. Vi valde att göra fem intervjuer eftersom att 

datamängden inte skulle bli alltför omfattande. Om antalet intervjuer hade blivit för stort hade 

det inte gått att göra några mer ingående tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129). Att vi 

valde att endast intervjua högstadielärare beror på att vi har för avsikt att i framtiden arbeta på 

detta stadie. Vi valde att inte avgränsa oss till endast en årskurs på högstadiet eftersom arbetet 

som högstadielärare vanligtvis innefattar årskurserna 7–9. Undersökningen skulle bli mer givande 

för oss om vi intervjuade lärare i samtliga årskurser. Urvalet var ett bekvämlighetsurval då vi 

valde att intervjua lärare från kommunala högstadieskolor i en stad i Mellansverige. Vi valde att 

intervjua lärare i Mellansverige för att vi är bosatta i den regionen. Det underlättade för oss när vi 

åkte till platser som intervjupersonen önskade för en intervju. Vi ansåg inte att skolans storlek 

hade någon betydelse för hur lärarna kunde ställa sig till intervjufrågorna. Därför tog vi inte 

hänsyn till hur många elever som läraren undervisade i ämnet. På nästa sida finns en kort 

presentation av respondenterna som deltog i undersökningen. 
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Lärare A 

Manlig lärare som var behörig i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Han hade arbetat som lärare 

i 28 år. 

Lärare B 

Manlig lärare som var behörig i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Han hade arbetat som lärare 

i 25 år. 

Lärare C 

Manlig lärare som var behörig i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Han hade arbetat som lärare 

i åtta år. 

Lärare D 

Manlig lärare som var behörig i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Han hade arbetat som lärare 

20 år. 

Lärare E 

Kvinnlig lärare som var behörig i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Hon hade arbetat som 

lärare i sju år. 

Genomförande 

Innan vi intervjuade respondenterna gjorde vi en pilotintervju för att säkerhetsställa att 

intervjufrågorna passade till studiens frågeställningar och syfte. Pilotintervjun var cirka 45 

minuter lång. Att ha genomfört en pilotintervju underlättade när vi informerade våra 

respondenter inför kommande intervju. Vi hörde av oss till högstadielärarna via mailkontakt. 

Respondenterna bestämde var intervjun skulle äga rum. De kunde då välja en lugn och trygg plats 

för intervjuerna vilket gjorde att de kunde känna sig bekväma (Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). Vid 

intervjuerna deltog båda författarna eftersom att vi kunde komplettera varandras frågor. För att 

kunna analysera det empiriska materialet och fokusera på samtalet användes en diktafon för att 

spela in intervjuerna. För att all koncentration skulle finnas till samtalet var det en fördel att spela 

in (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Data som vi fick från intervjuerna sparades på diktafonen 

och fördes in på dator för analys. 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades ortografiskt. Detta menas att allt som både respondenterna och 

intervjuaren sa skrevs ned ordagrant (Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). I vissa fall valde vi att utesluta 
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utfyllnadsord eftersom det inte hade relevans för undersökningens syfte. I transkriberingsarbetet 

valde vi att använda ordbehandlingsprogrammet Word. 

Vi använde oss av meningskoncentrering i analysen av data. Detta innebar att 

intervjupersonens långa uttalanden pressades samman till en kort formulering vilket gjorde att 

huvudinnebörden koncentreras i enstaka ord (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221). I analysen av 

data läste vi först igenom intervjun för att få en helhetsbild. Då kunde vi skriva ned korta 

formuleringar, de naturliga meningsenheterna i uttalandena. Efter det formulerades ett centralt 

tema som ansågs starkast i en naturlig meningsenhet som tematiserade intervjupersonens svar på 

enklaste sätt. Studiens frågeställningar kopplades samman med teman i materialet (Ibid., s. 221–

222). Resultatet av varje intervju presenteras i en profil för varje lärare. I profilen utgör 

frågeställningarna en grund för resultatet från intervjuerna. Detta för att tydliggöra att 

frågeställningarna har besvarats. 

Reflektion om metoden 

Det fanns både för- och nackdelar med att göra en kvalitativ studie med intervju som metod. 

Fördelen med intervjuer istället för exempelvis en enkätundersökning var att vi kunde få mer 

djupgående svar i en intervju och möjligheten att ställa följdfrågor till respondenten. En 

samtalsintervju gav oss möjlighet att ta del av svar från respondenten som var oväntade eftersom 

intervjun inte hade på förhand uppställda svarsalternativ likt en enkät (Esaiasson m.fl., 2012, s. 

251). 

   Även om det fanns många fördelar med att göra intervjuer i syfte att få uttömmande svar på 

forskningsområdet var vi tvungna att vara medvetna om intervjuareffekten, att svaren kunde bli 

olika beroende på vem som ställde frågorna. Om exempelvis en professor hade genomfört våra 

intervjuer med lärarna i studien hade förmodligen lärarnas svar blivit mer tillrättalagda jämfört 

med när vi intervjuade dem (Esaiasson m.fl., 2012, s. 267). Risken fanns att den som intervjuades 

kunde känna sig obekväm i situationen och därför kunde svaren på frågorna blivit annorlunda än 

vad personen hade svarat i normala fall. Frågorna som ställdes under intervjun kunde innefatta 

frågor som berörde respondenten känslomässigt vilket kunde leda till att svaren inte blev 

sanningsenliga (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 190). Tidigare har vi nämnt att intervjuerna spelades 

in. Nackdelen med att vi spelade in intervjuer var att kroppsspråk och andra gester inte kom med 

och därför gick förlorade i arbetet (Ibid., s. 194). 

    Att vi valt att intervjua fem lärare var för att studien genomfördes under en kort tid. I och med 

detta kunde inte resultatet generaliseras. Eftersom vi ville undersöka dessa lärares uppfattningar 
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och erfarenheter kan studien ändå ge en bild av hur ett urval högstadielärare i ämnet idrott och 

hälsa tänker kring frågor om motivation i ämnet. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitionskravet och nyttjandekravet. I studien valde vi att ta hänsyn till 

samtliga huvudkrav. Innan intervjuerna hade intervjupersonerna fått en förklaring att de ingick i 

en vetenskaplig undersökning och att deras deltagande var frivilligt. De medverkande personerna 

fick också information om syftet med studien och vilken uppgift de hade i undersökningen. Vi 

berättade för respondenterna att de har rätten att själva bestämma hur länge de vill delta samt 

under vilka villkor studien gällde. Materialet från intervjuerna förvarades och behandlades på ett 

så konfidentiellt sätt som möjligt. Respondenternas namn var dolda med bokstäver för att 

avidentifiera personen för att säkerställa en anonymitet. Vi valde att använda det empiriska 

materialet från intervjuerna i detta forskningssyfte och inte till annat bruk. 

 



17 

 

Resultat 

Resultat – Lärare A 

Uppfattning av motivationsarbetets betydelse för elevernas deltagande 

 

Lärare A uppfattar att eleverna motiveras till att delta i undervisningen om de får inflytande i 

lektionsplaneringen. Att lektionerna är roliga menar han också är av betydelse. Han säger att “när 

man gör det här från termin till termin kommer de ihåg att vi ska göra det och försöker påverka 

varandra att saker är roligt”. Hans uppfattning är att det demokratiska valet gör det viktigt för 

eleverna att delta i den kommande undervisningen. Vidare förklarar han att eleverna blir trygga av 

att veta vad de ska göra nästa lektion. Även bemötande och relationen mellan lärare och elev är 

väsentligt för elevernas deltagande, enligt Lärare A´s uppfattning. 

En annan betydande faktor till elevernas deltagande är att de får feedback under varje lektion. 

När eleverna gör något bra ska de bli medvetna om det. När eleverna blir medvetna om vad de 

gör bra motiveras de till att fortsätta att delta i undervisningen, berättar han. Att ha ett bra klimat 

i klassen är viktigt för att eleverna ska känns sig trygga. Han uppfattar att tryggheten och 

sammanhållningen i klassen bidrar till att eleverna deltar på lektionerna.  

Ett problem utanför skolan kan vara att hemmet inte har möjlighet att låta eleven delta i olika 

aktiviteter på fritiden på grund av ekonomiska skäl. Problem i hemmet kan även påverka att 

eleverna inte deltar i idrottsundervisningen men då är det oftast flera ämnen som eleven inte 

deltar i. Det finns även faktorer i skolan som gör att elever inte deltar. Kompistrycket är den 

främst bidragande orsaken, uppfattar han. 

 

Erfarenheter av att motivera elever till att delta i undervisningen 

 

Lärare A´s erfarenhet är att rutiner bidrar till att elever deltar i undervisningen. Bristande rutiner 

hos elever som kommer nya till högstadiet är en bidragande orsak till att Lärare A måste motivera 

eleverna till att delta i undervisningen. Nya elever har inte alltid rutiner att ta med sig kläder, ha 

lapp med sig om de är skadade eller att överhuvudtaget delta i undervisningen, berättar han. Han 

menar att rutinerna måste genomsyra undervisningen redan från årskurs 1 för att det ska fungera 

på högstadiet. 
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  För att eleverna ska bli motiverade till att delta i undervisningen får eleverna vara delaktiga i 

grovplaneringen av terminen och lektionsinnehållet. Det demokratiska valet bidrar även till 

klassens sammanhållning eftersom de gör någonting tillsammans. I hans arbete med klassens 

sammanhållning strävar han efter att alla elever får samarbeta med alla och undvika situationer 

där eleven utsätts för obehag. Att eleverna får lyckas och undervisningen upplevs som lustfylld 

anser han är betydelsefullt. 

Lärare A berättar att han inte vill ha betyg i idrottsämnet eftersom prestationskrav sänker 

några elever. Betygen kan ändå vara en motivationsfaktor för de elever som vill visa upp sin bästa 

sida, tillägger han. Det viktigaste är att eleverna ska stimuleras och få en aktiv livsstil som de kan 

fortsätta med i framtiden. Han uttrycker att “det finns inget roligare än att se elever på gymmet”. 

Han försöker därför arbeta mycket med individuell feedback genom samtal för att uppmuntra 

eleverna till fysisk aktivitet. Han arbetar med att hela tiden ge eleverna beröm när de gör något 

bra. Att prata med eleverna är viktigt. Då blir de bekräftade och känner att de syns vilket han 

menar är en form av feedback. 

 Lärare A gör ingenting för att ta reda på vad eleverna har för mål med idrottsundervisningen. 

Han förklarar att idrottslärarna på skolan inte arbetar utifrån elevernas egna mål på det viset. Att 

tydliggöra kunskapskraven skulle kunna motivera eleverna mer, tillägger han. Om elever får hjälp 

med att hitta en idrottsaktivitet de kan utföra på fritiden kan det bidra till ökat intresse till att 

delta på lektionerna.  

Resultat – Lärare B 

Uppfattning av motivationsarbetets betydelse för elevernas deltagande 

 

Lärare B berättar att elevernas inflytande över lektionsinnehållet kan påverka några elevers 

motivation. Vissa elever känner en trygghet i att läraren bestämmer lektionsinnehållet medan 

andra elever vill vara med att påverka. Elever är bra på olika saker och kan komma på egna idéer, 

säger han. Han tycker att det är viktigt att läraren är lyhörd för elevernas önskemål.  Han tror 

även att lärarens entusiasm och engagemang i ämnet är en bidragande faktor till elevernas 

deltagande. Det måste kännas roligt att komma till arbetet varje dag, förklarar han. Lärare B´s 

engagemang bidrar till att han ger feedback genom att uppmuntra med hejarop till eleverna varje 

lektion vilket leder till att de bibehåller sin energi och motivation till att fortsätta kämpa. 

En del elever har inga kamrater och har det ensamt både hemma och i skolan. Han berättar att 

det kommenteras dumma saker på sociala medier som påverkar redan utsatta elevers vilja att 

komma till skolan. Även kroppsideal sprids på nätet som påverkar elevernas vilja att byta om 
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inför de andra i klassen, tillägger han. I skolan förekommer det kompistryck som gör att eleverna 

väljer att inte delta på idrotten då det finns andra aktiviteter som de hellre vill delta i. Det gäller 

att få en trygghet i klassen och skapa ett klimat där alla vågar misslyckas. Gemenskapen gör att de 

känner sig välkomna även om de inte idrottar på fritiden, säger han. 

 

Erfarenheter av att motivera elever till att delta i undervisningen 

 

Lärare B berättar att elever med dåligt självförtroende eller som har någon skada är de som 

behöver motiveras mest. Lärare B´s engagemang och entusiasm är en bidragande faktor till 

elevernas vilja att delta eftersom hans inställning påverkar eleverna, menar han. Han försöker 

skapa en god kontakt med elever som har en bristande motivation för att kunna föra en dialog 

med eleverna. Om eleverna vågar prata med honom kan de känna en trygghet. Det kan vara svårt 

att bryta mönster hos elever som väljer att inte delta, säger han. Han menar att det blir lättare för 

honom att hitta en aktivitet som eleverna klarar av när han har en god kontakt med dem. 

Aktiviteten kan bidra till att elevernas självförtroende stärks.  

De elever som kommer med egna förslag på lektionsinnehåll får planera sina egna lektioner 

och träna på ledarskap genom att undervisa de andra i klassen. Han berättar att det finns elever i 

klasser som har mer kunskap än honom i exempelvis dans och boxning. De eleverna kan ses som 

resurser eftersom de har mer utbildning än honom i de olika idrotterna. 

Fördelarna med att motivera eleverna är att få dem att göra något och att de tycker att det är 

kul. En del elever tycker att betyg är viktiga men idrott ska de utöva för sin egen skull. Han 

uttrycker “elever ska röra sig för sin egen hälsas skull och mindre för betyg”. Om betyg motiverar 

eleverna till att röra sig mer är det bra. Däremot hade det varit tillräckligt med underkänt och 

godkänt som betyg, anser han. 

I undervisningssituationer försöker Lärare B att ge mycket gemensam feedback för att få 

eleverna att kämpa och ta i lite till. Han försöker ge enkla råd och tips. Individuell feedback 

tycker han är svårare att hitta tid till att ge eleverna. När eleverna glömt kläder, är skadade eller 

sjuka tycker han att det finns ett bra tillfälle att sitta ned med eleverna och samtala med dem. I 

samtalet får eleverna konstruktiv kritik av Lärare B. Ofta vill eleverna höja betyget och undrar 

vad de ska göra för att nå dit, berättar han. Då gäller det att motivera eleverna till att orka 

fortsätta kämpa. Han menar att det är en process att höja sitt betyg och en progression som inte 

är snabb. Lärare B berättar att självinsikten hos eleverna ibland inte stämmer överens med hans 

uppfattning om elevens kapacitet. Då försöker han få eleverna att delta för att det är roligt och 

sträva efter att nå ett lägre mål först. Han försöker uppmuntra eleverna att utöva idrott på 
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fritiden. Elever som inte kan simma har exempelvis tillgång till simhallen på kvällstid. Lärare B 

anser inte alltid att mål behöver vara en motivationsfaktor. Högpresterande elever vars mål är att 

få betyget A pressas medan elever som saknar mål kan må bra ändå, och det är det viktiga. Han 

säger att han inte tror att eleverna bryr sig om egna mål i undervisningen. Det är viktigare för 

dem att må bra, att ha vänner och en trygghet hemma. 

För att skapa en god sammanhållning i klassen menar Lärare B att han som lärare måste 

berätta vilka regler det är som gäller. Om eleverna bryter mot reglerna eller gör något som inte 

accepteras i idrottshallen måste han markera detta. Eleverna måste bland annat behandla varandra 

med respekt och ingen ska behöva vara utanför. När lag bildas delar han in klassen i lag för att 

undvika att någon elev blir utstött. 

Resultat – Lärare C 

Uppfattning av motivationsarbetets betydelse för elevernas deltagande 

 

Elevernas inflytande på lektionsinnehållet kan ha stor påverkan på deras vilja att delta på 

lektionerna. När eleverna får bestämma vad lektionen ska innefatta tycker de att det är roligare att 

delta, berättar han. Han anser att det är viktigt att lyssna på eleverna och att ge eleverna ett bra 

bemötande. Då känner de sig välkomna till idrottshallen, trygga och att de inte behöver vara 

rädda att misslyckas eller göra bort sig under lektionen. Lärare C tycker däremot att det är svårt 

att ge eleverna inflytande på ett bra sätt. Eleverna ser idrottsämnet som en timme de ska ha roligt 

på vilket de ofta får med sig hemifrån. Ämnet idrott och hälsa ses som ett lågstatusämne i 

jämförelse med exempelvis naturvetenskap, berättar han. 

När eleverna gör något bra är det viktigt att tala om det för dem. Lärare C vill belöna det som 

är bra och försöka undvika att kritisera eleverna och uppfattar därför att feedback är av betydelse 

för elevernas vilja att delta och göra sitt bästa. Feedback försöker Lärare C ge under varje lektion. 

Hans uppfattning är att det är betydelsefullt att ge ärlig feedback som eleverna förstår, berättar 

han. 

   “Det är också viktigt att bemötandet elev-elev fungerar annars blir det ett tufft klimat i 

idrottshallen”, säger han. Vidare berättar Lärare C att många konflikter börjar på Facebook och 

där är det svårt för skolan att upptäcka konflikterna. Skönhetsideal sprids också på nätet och kan 

bli ett problem när eleverna ska byta om tillsammans. Problematiken på nätet tas med till skolan 

och i skolan är det vanligt att kompisrelationerna bidrar till elevens vilja att delta. Han menar att 

kompisrelationerna styr genom grupptryck. Om det är någon som inte vill delta på idrotten kan 

en elev få med sig kompisarna.  
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Erfarenheter av att motivera elever till att delta i undervisningen 

 

Den största bidragande orsaken till att Lärare C måste motivera sina elever i undervisningen är 

för att de anser att lektionsinnehållet är tråkigt. Han anser att relationen lärare-elev är viktig för 

att veta hur han ska prata med eleverna och få de att prova saker de på förhand anser är tråkiga. 

När de väl testat tycker de oftast att det är okej eller till och med är roligt. “Det gäller att hitta 

sånt som de inte testat förr, exempelvis att campa. Typ hajk. Eller klättra eller nåt som de inte gör 

i vanliga fall”, säger han. 

  Eleverna har ganska lite inflytande över lektionsinnehållet. ”När vi ska ha musik kan de få 

välja vilken musik som ska spelas. Om vi ska ha bollsporter kan de få välja mellan alternativ ett 

och två. De tror att de har valt fast egentligen är det jag som har bestämt”, säger Lärare C. Han 

menar att de uppställda målen ska nås men att det finns olika sätt att komma dit. Eleverna får 

alltså delvis vara med att bestämma hur det slutliga målet ska uppnås. 

   Att arbeta med elevernas motivation kan vara tidskrävande men trots det är Lärare C´s 

erfarenhet att fördelarna med att motivera eleverna större än nackdelarna. Hans 

motivationsarbete resulterar i att eleverna blir mer aktiva och deltar i större utsträckning på 

lektionerna. Alla elever är oftast med och det är sällan någon som är sjuk eller skadad. 

   Under lektionstillfället är det mest gemensam feedback till gruppen. Efter lektionen kan han 

söka upp en elev i skolans korridorer eftersom han tycker det är lättare att ge individuell feedback 

i annan miljö än idrottshallen. Han berättar att det är övervägande muntlig feedback men att 

eleverna även får skriftliga omdömen med feedback.  

För att få en bra sammanhållning i klassen varierar han grupperna för att alla ska lära sig att 

samarbeta med varandra. Det är viktigt att eleverna inte delar in lag själva för då är risken större 

att någon hamnar utanför och att kompisar alltid väljer varandra. Lärare C´s erfarenhet är att 

tävlingsmoment kan bidra till osämja i klassen och tycker därför att dessa moment ska undvikas. 

Utomhusaktiviteter kan också bidra till en lugnar miljö, tillägger han. En dålig sammanhållning i 

klassen bidrar till att eleverna inte deltar i lika stor utsträckning. Han berättar att det syns tydligt 

på idrotten vilka elever som är i konflikt med varandra då de måste samarbeta med varandra och 

byta om tillsammans. 

För att ta reda på vad eleverna har för mål med idrottsundervisningen får varje elev skriva ned 

vad de har för förväntningar i början på varje läsår. Vad eleverna förväntar sig stämmer oftast 

inte överens med Lärare C´s uppfattningar. Eleverna brukar vilja bli bra på fotboll eller lära sig 

simma, men när de provar en annan aktivitet brukar det ändras. Andra aktiviteter går bra att 
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introducera under förutsättningar att eleverna förstår syftet med undervisningen. De måste förstå 

varför idrottslektionen är viktig, menar han. Eleverna får fortsätta sträva efter sina egna uppsatta 

mål i den planerade undervisningen samtidigt som föräldrar måste ta ansvar för sina barns 

utveckling utanför skolan, anser Lärare C. Samtidigt finns det elever som inte har något eget mål 

med idrotten och som inte behöver det, tycker han. Eleverna har fritidsintressen och ett väl 

fungerande liv vilket är det som är viktigt. För dessa elever ses idrotten som rolig och dessa elever 

anser Lärare C att han inte behöver lägga mycket tid på. De deltar och har roligt och kommer att 

klara skolverkets uppsatta mål för ämnet idrott och hälsa. 

Resultat – Lärare D 

Uppfattning av motivationsarbetets betydelse för elevernas deltagande 

 

Lärare D uppfattar att hans sätt att arbeta har stor betydelse för elevernas deltagande. Om han 

inte skulle motivera eleverna skulle de inte delta i lika stor utsträckning, förklarar han. Att 

eleverna får vara med och påverka lektionsinnehållet motiverar dem bland annat till att delta i 

undervisningen.  När eleverna får vara med och bestämma innehållet i undervisningen är det 

lättare att få med sig alla i klassen till att utföra de olika momenten, berättar han. I början på varje 

läsår har Lärare D individuella motivationssamtal med eleverna. Hans uppfattning är även att 

motivationssamtalen ökar elevernas motivation då de kan reflektera över sin egen insats. 

Lärare D berättar att klimatet i klassen måste vara tillåtande för att alla ska våga uttrycka sig 

och få sin röst hörd. Att sammanhållningen i klassen är god är av betydelse, berättar han. Hans 

uppfattning är att utan en trygghet i klassen kan eleverna må psykisk dåligt och bli svåra att nå. 

Han uppfattar även att sociala medier och tv program där personer blir utslagna om de inte 

presterar tillräckligt bra påverkar elevernas vilja att delta. Eleverna vågar inte misslyckas och vill 

därför inte delta i undervisningen. En annan faktor utanför skolan som påverkar elevernas 

deltagande är föräldrarna. Föräldrarna måste se till att sina barn har med sig kläder för eleverna 

klarar inte av det själva, berättar han. I skolan är det kompistrycket som påverkar elevernas 

deltagande. Vill en elev inte delta är det lätt att den eleven får med sig en kompis som då också 

väljer att inte delta.  

 

Erfarenheter av att motivera elever till att delta i undervisningen 

 

Lärare D berättar att den främsta orsaken till att han motiverar elever är för att de själva vill 

förbättra sig. Han försöker skapa en miljö där de får möjlighet att utvecklas. Han vill stärka 



23 

 

självkänslan hos elever genom att hitta aktiviteter som passar för varje enskild elev. Om eleverna 

får anstränga sig för att klara något så kan de bli stärkta av det, men det får inte blir för svårt. Alla 

elever ska få förutsättningar att lyckas och det är en svår uppgift, berättar han. 

För att eleverna ska känna att de har inflytande över lektionsinnehållet får de vara med at välja 

aktivitet. Detta görs genom att eleverna får skriva ned på ett papper saker som de vill lära sig. 

Han vet redan i förväg vad eleverna kommer att skriva. Huvudsaken för honom är att eleverna 

får känna sig delaktiga i planeringen, berättar han. Eleverna har även inflytande över reglerna i 

idrottshallen. Klassen får besluta reglerna tillsammans vilket han tycker är viktigt för att reglerna 

ska kunna upprätthållas. Lärare D försöker ständigt strida mot intoleransen och se till att reglerna 

följs för att stärka klassens sammanhållning.  

Nackdelar med att motivera eleverna är att kravbilden ökar på några elever och de eleverna 

måste förstå att betygen inte är viktigast, fokus ska ligga på kunskap, tycker han. Lärare D anser 

att det hade räckt med godkänd och underkänt som betyg eftersom kravbilden minskar men att 

elevernas vilja att få betyget godkänt fortfarande finns kvar. Det är lusten att vilja vara med som 

avgör om eleverna kommer att vara fysiskt aktiva i framtiden, tillägger han.   

Lärare D har individuella motivationssamtal där han arbetar med ledorden orka, våga, vara 

koncentrerad och vara seriös. Han går inte igenom några idrottsliga detaljer med eleverna utan 

arbetar bara utifrån dessa ledord, berättar han. När han ger feedback och har motivationssamtal 

är det viktigt att eleverna får reflektera över deras lärande. Elevens mål med idrotten diskuteras 

också i samtalen. En förutsättning för att målen ska uppnås är att eleven själv bestämmer målet. 

Elever som saknar mål försöker han berömma genom att uppmuntra det önskvärda beteendet 

och undvika att kritisera dem. Eleverna har blivit kritiserade tillräckligt förut utan att de 

har uppnått positiva resultat, tillägger han. 

Resultat – Lärare E  

Uppfattning av motivationsarbetets betydelse för elevernas deltagande 

 

När eleverna deltar i lektionsplaneringen och får bestämma lektionsinnehållet tycker de att det är 

roligare att vara med och blir då delaktiga. Lärare E förklarar att “ju mer delaktiga de känner sig 

desto bättre blir resultatet”. För att eleverna ska tycka att det är roligt att delta är det också viktigt 

att de får feedback. Under varje lektion och efter avslutat moment får eleverna feedback. Hennes 

uppfattning är att eleverna motiveras av att höra vad de har utvecklat, vad de gör bra och hur de 

kan förbättras. 
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För att alla ska känna sig trygga och våga misslycka krävs det ett tryggt klimat i klassen, säger 

hon. Om eleverna känner sig otrygga vill de inte byta om tillsammans, duscha tillsammans eller 

göra aktiviteter tillsammans. Detta menar hon bidrar till att elever väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen. Elever som inte vill delta får ofta med sig sin bästa kompis som då också 

väljer att inte delta. 

Skolans syn på ämnet idrott och hälsa är en bidragande faktor för elevernas syn på ämnet, 

berättar hon. Om skolan väljer att prioritera idrotten genom att exempelvis skicka iväg elever på 

skol-DM kommer eleverna också tycka att ämnet är viktig. Om skolan aldrig prioriterar idrotten 

kan det bidra till att eleverna tycker att ämnet är oviktigt. Det finns även faktorer utanför skolan 

som gör att elever väljer att avstå undervisningen. Elever som idrottar på fritiden vill inte delta 

när de har match på kvällen eller i helgen och vill därför vila, tillägger hon. Lärare E säger att “de 

måste vara med ändå, har man tagit sig till skolan kan man alltid delta på nått vis”. Hemmet kan 

också påverka att elever inte vill delta. Föräldrarnas ekonomiska förutsättningar att köpa rätt 

kläder och föräldrarnas inställning till ämnet påverkar elevernas vilja att delta, säger hon.  

 

Erfarenheter av att motivera elever till att delta i undervisningen 

 

Den främsta bidragande orsaken till att Lärare E behöver motivera eleverna är att de ställer högre 

krav på sig själva än vad som egentligen krävs, berättar hon. Lärare E försöker då jobba med 

elevernas självinsikt genom att prata med dem och använda bedömningsmatriser. Vissa elever 

tycker det är pinsamt att exempelvis dansa inför klassen eftersom att de inte tycker att de är 

tillräckligt bra. Eleverna får då istället använda Ipads och filma varandra som sedan lämnas in till 

henne. 

Många elever har inte med sig idrottskläder till skolan. Dessa elever försöker hon motivera att 

ta med sig ombyte genom att prata med dem. Hon säger till eleverna att rätt material krävs för de 

högre betygen eftersom att de annars inte kan utföra alla rörelser. Det är exempelvis svårt att 

genomföra en redskapsbana i jeans, säger hon. Hon tillägger att det svåraste är att motivera de 

elever som inte kommer till lektionerna. Det är tidskrävande att leta upp dessa elever i matsalen 

eller skolans korridorer. Att ha en bra planering kan göra att inte bara dessa elever, utan alla 

elever, känner en trygghet och kan då komma förberedda till lektionen. Hon menar att eleverna 

då deltar i undervisningen i större utsträckning. Eleverna får därför delta i upplägget av 

terminsplaneringen och lektionsinnehållet. Några elever är exempelvis ”experter” inom vissa 

idrotter och får ha egna lektioner. Hon ser dessa elever som resurser då deras kvalitéter nyttjas. 
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Genom att hela tiden prata med eleverna får Lärare E en god kontakt med eleverna vilket 

leder till att det blir lättare att motivera varje individ. Eleverna får förtroende för sin idrottslärare 

eftersom de hela tiden samtalar med varandra, berättar hon. De vågar komma med egna förslag 

till henne eftersom hon visar att hon vill nyttja deras kvalitéter och mångfald. 

Skriftlig feedback ger Lärare E sina elever genom en bedömningsmatris efter varje avslutat 

moment. Då går hon och eleven igenom matrisen tillsammans för att säkerställa att feedback är 

konkret och lättförståelig för eleven. Muntlig feedback får eleverna gemensamt och individuellt 

under varje lektion. Lärare E berättar att hon brukar blåsa av lektionen för att ge eleverna förslag 

på vad de kan tänka på för att lyckas ännu bättre. Hon menar att alla elever motiveras av att 

lyckas och att utvecklas. Alla måste våga prova nya saker och våga misslyckas. Då krävs det en 

tydlig struktur, klara regler och rutiner som bidrar till ett bra klimat i klassen, säger hon. För att få 

ett bra klimat i klassen har hon även många samarbetsövningar i början av högstadiet, många 

kroppskontaktövningar och utesluter aktiviteter som innefattar tävlingsmoment. 

För att ta reda på vad eleverna har för mål med undervisningen får eleverna skriva ned detta 

och vad de siktar på för betyg. Eleverna har förstått att de finns olika moment i idrotten som till 

exempel dans och orientering. “De är medvetna om var de befinner sig så de frågar aldrig vad de 

ska göra för att höja sitt betyg utan vad de ska göra för att höja sig i orientering”, förklarar hon. 

Elever som saknar egna mål för undervisningen försöker hon prata med och hitta elevens styrkor 

och vad eleven kan fortsätta utveckla. Hon menar att det alltid finns något moment eleven 

behärskar och som då kan genomsyra andra moment. 
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Analys 

Uppfattning av motivationsarbetets betydelse för elevernas deltagande 

Samtliga lärares uppfattningar är att elevinflytandet över lektionsinnehållet påverkar elevernas 

motivation till att delta på lektionerna. Lärare C berättar att det är svårt att göra det på ett bra sätt 

medan Lärare B nämner att några elever känner en trygghet när läraren bestämmer 

lektionsinnehållet. En likhet är att Lärare A, Lärare C och Lärare E uppfattar att eleverna tycker 

att det är roligare att delta när eleverna får vara med och bestämma. Lärarnas uppfattningar är att 

eleverna deltar i större utsträckning när de har inflytande.  

Lärare A, Lärare C och Lärare E säger att eleverna motiveras av att höra vad de gör bra. 

Lärare C tillägger att det är viktigt att inte kritisera eleverna. Negativ feedback kan vara sämre än 

ingen feedback då det leder till en negativ miljö i idrottshallen. Att läraren ger positiv feedback är 

betydelsefullt för elevernas prestation under lektionerna (Annerstedt, 2001, s. 275–276). Lärare B 

berättar att hans entusiasm och engagemang bidrar till att han ger feedback till eleverna vilket 

leder till att de bibehåller sin energi och motivation till att fortsätta att kämpa. En positiv och 

entusiastisk lärare bidrar till att eleverna får en mer positiv inställning till ämnet (Stensmo, 2008, s. 

127). Lärare D avviker från de andra lärarna då han arbetar med individuella motivationssamtal 

där eleverna får reflektera över sitt lärande i början av varje termin. Gemensamt för de andra 

lärarna är att de ger feedback under varje lektion. 

En trygg miljö i klassen där ingen elev blir utsatt eller hotad gör att eleverna vågar prova på 

nya saker eftersom de inte är rädda att deras självkänsla ska hotas (Stensmo, 2008, s. 125–126). 

Samtliga lärare pratar om detta fast på olika sätt. Lärare A, Lärare B och Lärare E menar att 

tryggheten i klassen är viktig. Lärare A och Lärare B menar att en god sammanhållning bidrar till 

att fler elever deltar under lektionerna.  En likhet mellan Lärare B och Lärare E är att 

båda framhäver vikten av att våga misslyckas. Lärare C betonar att bemötandet mellan eleverna är 

betydelsefullt för annars blir det ett tufft klimat. Lärare D uppfattar att klimatet måste vara 

tillåtande för att alla ska våga uttrycka sig.  

Lärare B, Lärare C och Lärare D uppfattar att sociala mediers påverkan kan bidra till att elever 

inte deltar i undervisningen. Lärare D menar att exempelvis tv-program där personer som inte är 

tillräckligt bra blir utslagna påverkar att eleverna inte vågar misslyckas på idrotten. Lärare B och 

Lärare C uppfattar att sociala mediers framställning av skönhetsideal bidrar till elevernas motvilja 
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att byta om inför varandra innan och efter lektionerna. Lärare A och Lärare E avviker från de 

andra lärarna eftersom de uppfattar att ekonomiska förutsättningar i hemmet är av betydelse för 

elevernas deltagande. Lärare C och Lärare E uppfattar att föräldrarnas inställning till ämnet kan 

orsaka att eleverna inte vill delta i undervisningen. Lärare E tillägger även att elevernas 

fritidsaktiviteter kan påverka till att de inte vill närvara under lektionerna. Samtliga lärare nämner 

att kompistrycket i skolan är den främst bidragande orsak till att elever väljer att avstå från 

undervisningen. Lärare E utvecklar detta då hon även lyfter fram att skolans inställning till idrott 

och hälsa-undervisningen kan påverka elevernas inställning till ämnet.   

Erfarenheter av att motivera elever till att delta i undervisningen 

Lärarnas erfarenheter till varför de behöver motivera eleverna skiljer sig. Lärare A berättar att den 

främsta anledningen till att han behöver motivera eleverna är bristande rutiner hos elever som 

kommer nya till högstadiet. Lärare A menar att han och eleverna har olika förväntningar om vilka 

regler det är som ska tillämpas. En av lärarens uppgifter är att ha kontroll i klassrummet och 

försäkra att lärare och elever är överens vilka regler det är som gäller (Stensmo, 2008, s. 39–40). I 

intervjun berättar Lärare D att eleverna vill förbättra sig själva och att det är därför han behöver 

motivera dem. Att elever har dåligt självförtroende eller har någon form av skada är en annan 

orsak som Lärare B framhäver. Att eleverna upplever lektionsinnehållet som ointressant är 

orsaken till att Lärare C behöver arbeta med elevernas motivation. Elever motiveras av aktiviteter 

som de upplever som meningsfulla (Annerstedt, 2007, s. 139). Anledningen till att Lärare E 

motiverar sina elever är för att eleverna har för höga krav på sig själva och att de inte har lämpliga 

kläder med sig.  

Läraren är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för att eleverna ska vara fysisk aktiva 

(Isberg, 2009, s. 103).  För att motivera eleverna brukar Lärare C införa nya aktiviteter i 

undervisningen som eleverna vanligtvis inte brukar utföra, vilket kan utmana eleverna. Även 

Lärare D vill att eleverna ska utmanas. Eleverna ska anstränga sig men det får inte bli för svårt. 

Han strävar efter att skapa förutsättningar för att stärka självkänslan hos eleverna i 

undervisningssituationer. Fysisk aktivitet är en bidragande faktor till att stärka elevernas 

självkänsla (Rasmussen m.fl., 2004, s. 142–143). För att motivera eleverna till att delta i 

undervisningen försöker Lärare B skapa en god kontakt med eleverna. Elevernas förhållande till 

läraren är en faktor som påverkar elevernas lärande (Annerstedt, 2007, s. 139). Lärare E’ s 

erfarenhet är att relationen mellan lärare-elev är viktig. En miljö där elever känner en trygghet är 

betydande för elevernas vilja att delta (Stensmo, 2008, s. 125–126). Lärare A tycker att det är 

viktigt att eleverna får delta i såväl grovplaneringen av terminen och lektionsinnehållet. Detta för 
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att eleverna ska motiveras till att delta i undervisningen. För att eleverna ska tycka att 

undervisningen är meningsfull bör läraren formulera mål för eleverna som är uppnåeliga, 

relevanta och utmanande (Annerstedt, 2007, s. 139). Elevinflytandet som förespråkas i Lgr 11 

(2011, s. 15) kan bidra till att eleverna tycker att lektionerna blir betydelsefulla. Alla lärarna arbetar 

med elevinflytande på ett eller annat sätt. Att lärarna låter eleverna ha inflytande över 

lektionsinnehållet går i enlighet med läroplanen. En likhet är att Lärare B och Lärare E använder 

eleverna som resurser i undervisningen då eleverna har mer kunskaper inom vissa idrotter än de 

själva. Lärare A, Lärare C och Lärare E samtalar med eleverna och beslutar därefter 

lektionsinnehållet. Lärare B låter eleverna komma till honom med önskemål medan Lärare D ber 

eleverna skriva ned moment som eleverna vill utveckla. 

Lärare A skiljer sig från de andra lärarna då han inte vill ha betyg i idrott och hälsa. Han menar 

att betyg ökar kravbilden på några elever vilket leder till att eleverna presterar sämre. Lärare B och 

Lärare D vill båda ha betygen underkänd och godkänd, men inte en högre betygsskala. Båda 

lärarnas vilja är att eleverna ska bli fysiskt aktiva för att eleverna tycker att det är roligt och inte 

för betygets skull. Lyckas lärarna med detta har eleverna en inre motivation till att vara fysiskt 

aktiv eftersom de utför aktiviteten för sitt eget nöjes skull (Vallerand & Ratelle, 2004, s. 42). 

Lärare C och Lärare E delar erfarenheten om att det är tidskrävande att söka upp elever som inte 

kommer till lektionerna för att motivera dessa elever till att delta. 

Lärare B och Lärare C ger båda mest gemensam feedback under lektionstid. De anser att det 

är svårt att hitta tid att ge eleverna individuell feedback. Deras erfarenheter skiljer sig åt eftersom 

Lärare C överlämnar skriftlig feedback till eleverna. Lärare E arbetar på liknande sätt som Lärare 

C fast mer med muntlig individuell feedback. Förutom att hon ger eleverna förslag på 

förändringar under lektionstid har hon även samtal med varje elev vid lämpliga tillfällen. Då blir 

eleven medveten om hur denne kan utvecklas i förhållande till läroplanen. Även Lärare D 

motiverar sina elever genom samtal där de blir medvetna och får reflektera över sitt lärande. 

Lärare A ger individuell feedback till eleverna genom samtal. Han ger också eleverna beröm när 

de gör något bra och på så sätt blir eleverna bekräftade att de syns vilket han menar är en form av 

feedback. Att ge kontinuerlig feedback till eleverna är en förutsättning för elevernas utveckling då 

eleverna blir sedda och får sitt lärande och prestation synliggjord (Annerstedt, 2001, s. 275–276). 

Elever som får sina prestationer utvärderade kan motiveras till fortsatt lärande (Giota, 2002, s. 

279–305).  

För att främja ett positivt lärande hos eleverna krävs en stabil klassrumsmiljö där eleverna 

känner en trygghet. När eleverna samarbetar i en sådan klassrumsmiljö och lyckas känner de en 

stolthet och tillfredsställelse som ger en god sammanhållning och moral (Stensmo, 2008, s. 125–
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126). Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare E arbetar med relationen elev-elev för att skapa en 

god sammanhållning. En god sammanhållning gör att eleverna kan känna en tillhörighet i klassen. 

Alla elever har ett behov att känna acceptans och grupptillhörighet (Sjödin, 2010, s. 63). Lärare A 

och Lärare C betonar att alla elever ska kunna samarbeta med alla. En likhet mellan Lärare C och 

Lärare E är att båda vill undvika tävlingsmoment i undervisningen för att undvika osämja. Lärare 

B och Lärare D betonar att de måste se till att de regler som finns efterföljs och markera när 

eleverna bryter mot dessa. 

Lärare A gör ingenting för att ta reda på vad eleverna har för egna mål med undervisningen 

vilket avviker från resterande lärare i studien. Lärare B och Lärare D har individuella samtal med 

eleverna medan Lärare C och Lärare E låter eleverna skriva ned sina mål. Lärare B och Lärare C 

har erfarenheter av att eleverna måste utöva fysisk aktivitet på fritiden för att kunna nå sina mål. 

De menar båda att elevernas förväntningar och självinsikt inte alltid stämmer överens med deras 

egna uppfattningar om elevens kapacitet och förväntningar. Lärare B vill uppmuntra eleven till att 

delta för att det är kul och strävar efter att eleven ska uppnå ett lägre mål först. Lärarens 

förväntningar på elevernas prestationer påverkar elevernas motivation att anstränga sig. Om 

läraren inte tror att eleven kan utvecklas är sannolikheten mindre att eleven kommer att göra det 

än om läraren har en positiv inställning (Jenner, 2004, s. 20).  Att eleven själv bestämmer målet 

menar Lärare D är avgörande för om eleven kommer att nå målet eller inte. Elevens vilja att 

uppnå ett mål gynnas genom att eleven själv bestämmer målet (Stensmo, 2008, s. 43). Eleverna 

måste veta var de befinner sig i förhållande till läroplanen och hur de kan fortsätta utvecklas och 

därför arbetar Lärare E med att göra eleverna medvetna om detta. Ett fungerande liv och att 

eleven mår bra är viktigare än att eleven har ett mål med undervisningen menar Lärare B och 

Lärare C. Därför arbetar inte de med att hjälpa eleverna att skapa egna mål. Lärare D försöker få 

eleverna att hitta ett mål genom att berömma eleverna och att uppmuntra ett önskvärt beteende. 

Lärare E´s erfarenhet är att alla elever har styrkor och någonting de kan utveckla. Dessa styrkor 

kan då genomsyra andra moment i undervisningen. 
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Diskussion 

I analysen framkommer det att lärarna behöver motivera sina elever av olika anledningar.  En 

anledning kan vara att elever befinner sig under motivationstypen a-motivation och vill därför 

inte delta. Detta kan bero på att elever har dåligt självförtroende, tycker att lektionsinnehållet är 

tråkigt eller att eleverna själva ställer för höga krav på sina prestationer. Detta kan innebära att 

eleverna är omotiverade att delta eftersom att de inte känner sig kapabla att nå önskat resultat på 

grund av bristande förutsättningar, brist på upplevd kompetens eller bristande uppskattning av 

aktiviteten eller vad de kan lära av aktiviteten (Ryan & Deci, 2002, s. 17).  En annan anledning till 

att lärarna behöver motivera sina elever kan vara att eleverna själva vill förbättras. En möjlig 

orsak till att elever vill utvecklas skulle kunna bero på att eleverna motiveras av den yttre 

motivationen i form av integrerad reglering och elevernas inre motivation (Ryan & Deci 2002, s. 

18; Vallerand & Ratelle, 2004, s. 42). Detta skulle kunna vara ett exempel på gynnsamma 

förhållanden mellan yttre och inre motivationsfaktorer eftersom att yttre och inre motivation 

bildar elevens sammanlagda motivation (Sjödin, 2010, s. 60). Ytterligare en anledning till att 

elever behöver motiveras är att de kommer nya till högstadiet. Nya elever har inte anpassat sig till 

rutinerna som gäller i den nya skolan och av den anledningen måste de motiveras till deltagande. 

Tänkbart är att dessa elever skulle kunna skapa ett oroligt klimat och att det kan leda till en 

otrygghet i gruppen. Att en lärare upplevt att nya elever har svårigheter att anpassa sig till rutiner 

skulle kunna bero på att läraren framhåller tryggheten i gruppen som viktigt.    

Samtliga lärares uppfattning är att elevinflytande över lektionsinnehållet påverkar elevernas 

vilja att delta på lektionerna. Detta kan bero på att eleverna då kan drivas av en inre motivation 

att utföra en aktivitet för nöjets skull (Vallerand & Ratelle, 2004, s. 42). När eleverna får vara med 

och påverka innehållet väljer de aktiviteter som de tycker är roligare än andra. Detta gör att 

eleverna kommer att delta för sin egen skull och med samma intensitet oavsett om läraren närvar 

eller inte (Sjödin, 2010, s. 60). En annan möjlig orsak till att lärarna har denna uppfattning skulle 

kunna vara att alla respondenter i studien arbetar med elevinflytande på ett eller annat sätt.   

Alla lärarna arbetar med feedback på något sätt och menar att eleverna motiveras och deltar 

mer aktivt under lektionerna. Detta kan bero på att elever motiveras av att få feedback (Isberg, 

2009, s. 71–72) och att lärarens uppmärksamhet fungerar som ett prestationshöjande incitament 

(Stensmo, 2008, s. 126). Feedback kan därför ses som en yttre reglering i elevens yttre motivation 

eftersom eleven vill uppnå en form av belöning. Läraren kan också fungera som en yttre 

motivationskälla i form av en introjicerad reglering om eleven utför aktiviteten för att göra läraren 
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nöjd. Om eleven skulle drivas av att delta för att tillfredsställa läraren kan eleven vara mer 

självbestämmande i sin yttre motivation till skillnad om eleven deltar för att uppnå belöning eller 

undvika bestraffning (Ryan & Deci, 2002, s. 17–18).  

En förutsättning för en god utveckling är att eleverna får regelbunden feedback då elevernas 

lärande och prestation bekräftas. I en klass med god moral och ett positivt klimat är det lättare 

för eleverna att ta emot feedback och konstruktiv kritik vilket kan leda till ett bättre lärande 

(Stensmo, 2008, s. 125–126). Gemensamt för samtliga lärare är att de ger kontinuerlig feedback. I 

intervjuerna framkommer det att några lärare ger mest gemensam feedback under lektionstid. 

Detta för att lärarna har svårt att hitta tid till individuell feedback. Andra lärare har samtal med 

eleverna där de samtalar om förbättringar, förväntningar och mål. Två av lärarna tycker att det 

kan vara tidskrävande att leta upp elever som inte deltar under lektionerna och ge dem 

feedback. En anledning till att de tycker detta skulle kunna vara att de inte har arbetat lika länge 

som de övriga lärarna i studien.   

Några lärare uppfattar att även föräldrarnas inställning till ämnet kan påverka eleverna till att 

delta under lektionerna. Anledningen till att lärarna har den uppfattningen skulle kunna bero på 

att de har en bättre relation till föräldrarna än de övriga lärarna. Andra likheter mellan lärarna är 

att de anser att relationen elev-elev är viktigt och att tävlingsmoment bör undvikas för att skapa 

en god sammanhållning i klassen.  Om sammanhållningen i klassen är god kan det bidra till att 

stärka elevens yttre motivation till deltagande. Elever deltar i undervisningen för att göra en tredje 

part nöjd, exempelvis en kompis (Ryan & Deci, 2002, s. 17) eller för att tillfredsställa behovet av 

ingå i en grupp (Sjödin, 2010, s. 63). Av resultatet att döma framkommer det samband mellan hur 

några lärare arbetar och tänker kring motivationens betydelse. Lärarna anser att relationen elev-

elev är viktig för sammanhållningen i klassen. För att eleverna ska känna sig trygga och våga 

misslyckas krävs en god klassrumsmiljö där ingen är rädd att bli utsatt eller hotad (Stensmo, 2008, 

s. 125–126). Lärarnas uppfattning är att sociala medier där skönhets- och kroppsideal sprids 

påverkar eleverna till att inte vilja byta om inför varandra. Detta kan bero på att eleverna är rädda 

för att inte passa in och därför bli utstötta. Alla elever har ett behov av relationer till andra och att 

känna sig accepterade (Ryan & Deci, 2002, s. 7–8). Dessa yttre faktorer kan vara bidragande till 

att eleverna inte vill byta om tillsammans eftersom de vill undvika att känna skam (Ibid., s. 17). 

Lärarnas uppfattningar om betydelsen av elevernas egna mål med undervisningen skiljer sig åt. 

Några lärare menar att elevernas mål och förväntningar på undervisningen inte alltid 

överensstämmer med lärarens syn på elevernas kapacitet och elevernas önskan om 

lektionsinnehåll. För att eleverna ska kunna nå sina mål och utvecklas måste eleverna vara fysiskt 

aktiva på fritiden och i detta har föräldrarna ett ansvar. Lärarna har erfarenheter av elever som 
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inte har några mål med undervisningen och de menar att det inte är av någon större betydelse. 

Det viktigaste för eleverna är att de har ett fungerande liv och en trygghet hemma. Att lärarna 

inte värderar målen högre är intressant eftersom att elever som har ett eget mål vill uppnå målet 

då eleven bedömer målet som värdefullt (Stensmo, 2008, s. 43). Elevernas egna uppsatta mål 

skulle kunna öka den fysiska aktiviteten under lektionstid som kan bidra till bättre psykisk 

välmående och förbättrad självkänsla hos eleverna (Rasmussen m.fl., 2004, s. 142–143). På så sätt 

kan eleverna få vanan att vara fysiskt aktiva genom hela livet och rekommendationerna enligt 

Statens folkhälsoinstitut (2008, s. 42) för fysisk aktivitet kan uppnås. 
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Konklusion 

Studiens syfte är att undersöka vad ett urval högstadielärare i idrott och hälsa har för 

uppfattningar om och erfarenheter av motivationsarbetet och dess betydelse. Några resultat som 

framkom är att samtliga lärare försökte skapa en god klassrumsmiljö, ge regelbunden feedback till 

eleverna och arbeta med elevernas inflytande över lektionsinnehållet. Ytterligare ett resultat som 

framkommer är att dagens betygssystem inte är tillräckligt bra eftersom det pressar eleverna. 

Detta för att eleverna rör sig mer för betygets skull än för sin egen hälsa. Slutsatser som vi kan 

dra utifrån analysen av resultatet är att samtliga lärare vill att eleverna ska vara fysiskt aktiva under 

lektionerna av en inre vilja. Alla lärare i studien strävar efter att motivera eleverna men arbetet 

och anledningen till att de behöver motivera eleverna avviker. Detta kan bero på att 

respondenterna har olika yrkeserfarenheter eftersom de arbetar på olika skolor och inte har 

arbetat som lärare lika länge. Ett viktigt tillägg är att resultatet inte kan generaliseras eftersom det 

endast är fem respondenter som deltar i undersökningen. 

Vidare forskning behövs inom sociala mediers inverkan på högstadieelevers motivation att 

delta under lektionerna i idrott och hälsa. Forskning som berör sociala mediers inverkan på 

träningsmotivation finns men vi har inte lyckats hittat någon forskning som berör elever på 

högstadiet och idrott och hälsa-undervisningen. 

Denna studie görs inom ämnet idrott och hälsa. I en framtida studie skulle det vara intressant 

att undersöka om elevens icke deltagande är ämnesöverskridande eller om det är endast är idrott 

och hälsa-undervisningen som blir bortvalt på grund av bristande motivation. I sådana fall kan 

det vara givande att undersöka om det finns en gemensam faktor som får eleverna att motiveras 

till att delta i skolans undervisning.  

I vår studie utgår vi från ett lärarperspektiv men i en framtida studie kan denna undersökning 

kompletteras med ett elevperspektiv. Att undersöka skillnader mellan lärar- och elevperspektiv av 

elevernas vilja till att delta i undervisningen är intressant eftersom det framkommer i vår studie att 

lärares uppfattningar är att lärare och elever inte alltid har samma föreställning om elevernas 

förutsättningar och mål. Flera lärare nämner att betygsystemet som gäller för idrott och hälsa-

undervisningen idag borde göras om eftersom att betygsystemet inte är bra för eleverna. En ny 

undersökning ur elevperspektiv kan visa om eleverna håller med lärarna i detta eller om eleverna 

tycker att betygen är en motivator till att fortsätta utvecklas.  
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Bilaga 1 – Information till respondenter 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som studerar till lärare i idrott och hälsa vid Uppsala universitet. Under april- maj 

skriver vi vår C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka vad ett urval högstadielärare i idrott 

och hälsa har för uppfattningar om och erfarenheter av motivationsarbetet och dess betydelse. Vi 

hoppas därför att du vill ställa upp på en intervju någon gång under veckorna 17–18. Intervjun 

beräknas ta 45–60 minuter. 

 

Att delta i undersökningen är frivilligt. Om du vill medverka kommer intervjun görs på en plats 

som du väljer. Såväl du som skolan du jobbar på kommer vara anonym och inte nämnas i 

undersökningen. Dina personuppgifter kommer skyddas och dina svar kommer endast finnas 

med i undersökningen. Ställer vi frågor som du inte vill svara på behöver du inte svara. Du kan 

också när som helst välja att avbryta din medverkan. För att underlätta vårt arbete skulle vi gärna 

spela in intervjun men om du inte vill det respekterar vi givetvis ditt beslut. 

 

Om du kan ställa upp på en intervju eller har några funderingar får du gärna hör av dig till oss på 

e-post eller telefon. 

 

Ida Norström 

E-post: XXXXXXX 

Telefon: XXXXXX 

 

Karolina Nilsson 

E-post: XXXXXXX 

Telefon: XXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Norström & Karolina Nilsson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Huvudtema 1: Utbildning och yrkeserfarenhet 

Undertema 1.1: Utbildning 

Vilken utbildning har du? 

Var utbildade du dig till lärare? 

När utbildade du dig till lärare? 

 

Undertema 1.2: Yrkeserfarenhet 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på skolan? 

Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

 

Huvudtema 2: Egna erfarenheter av motivationsarbete 

Undertema 2.1: Lärarens arbete 

Vad är den bidragande orsaken till att du behöver motivera dina elever? 

Vad gör du för att motivera dina elever till att delta i undervisningen? 

Vad upplever du för svårigheter och möjligheter med att motivera eleverna? 

 

Undertema 2.2 Lektionsinnehåll 

Vad har eleverna för inflytande över lektionsinnehållet? 

Vad har elevinflytandet för påverkan för deras motivation? 

 

Undertema 2.3: Motivationsarbetets betydelse 

Vad upplever du att ditt motivationsarbete har för betydelse för elevernas deltagande? 

Vad finner du för fördelar respektive nackdelar med att motivera eleverna? 

 

Huvudtema 3: Motivationsfaktorer 

Undertema 3.1:Feedback 

När ger du feedback till dina elever? 

Vilken sorts feedback ger du eleverna? (individuellt, gemensamt i klassen) 

Vad tror du är viktigt när du ger feedback till en elev? 

 

Undertema 3.2: Miljö 

Vad krävs av klimatet i idrottshallen för att eleverna ska få en positiv bild av idrotten? 

Vad gör du för att få en god sammanhållning bland eleverna? 
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Uppfattar du att gemenskapen i klassen är en bidragande faktor till elevernas deltagande? 

Varför/varför inte? 

 

Undertema 3.3: Behov 

Vad uppfattar du att det finns för faktorer utanför skolan som bidrar till att eleverna inte är 

motiverade att delta i undervisningen? 

Vad uppfattar du att det finns för faktorer i skolan som bidrar till att eleverna inte är motiverade 

att delta i undervisningen? 

 

Undertema 3.4: Mål 

Vad gör du för att ta reda på vad dina elever har för mål med idrott och hälsa- undervisningen? 

Hur arbetar du för att eleverna ska uppnå målen? 

Hur arbetar du med elever som saknar egna mål? 

 


