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Sammanfattning  

Denna studie handlar om hur idrottslärare i högstadiet uppfattar begreppet motivation samt 

hur de ser på motivationsarbetet. Den metod som ligger till grund för denna studie är den 

kvalitativa ansatsen. Semistrukturerade intervjuer har används, där tio idrottslärare har 

medverkat. Resultatet visar att relationsarbetet mellan lärare och elev är kärnan för 

motivationsarbetet. Därtill framgår det att undervisningsinnehållet bör omfatta en stor 

variation av aktiviteter som kan erbjuda samtliga elever möjligheter att utveckla sina 

kunskaper inom ämnet. Intervjudeltagarna betonar även vikten av en individanpassad 

undervisning som bidrar till ett bättre självförtroende och en ökad motivation till ämnet hos 

eleverna.  

 

Nyckelord: Idrottslärare, motivation, ämnet idrott och hälsa, fysisk aktivitet, 

självbestämmandeteorin, grundskolan senare år  
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1. Inledning  

Intresset för valet av ämne i föreliggande studie väcktes under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, där omotiverade elever förekommer, liksom i många andra skolämnen. Denna 

problematik är anledningen till varför vi vill fördjupa oss i hur lärare i idrott och hälsa arbetar 

med motivationsarbetet i skolan. Vi är därför intresserade av att undersöka hur lärare arbetar 

med att möta eleverna för att få dem motiverade. Målsättningarna är att söka kunskap om hur 

idrottslärare arbetar både för att motivera de inaktiva eleverna, samt för att bibehålla 

motivationen hos de aktiva eleverna. Vår utgångspunkt är att samtliga elever ska tillägna sig 

kunskaper inom ämnet idrott och hälsa samt få möjlighet till fysisk aktivitet. Vi tror att en 

ökad motivation i idrott och hälsa kan leda till bestående rörelseglädje. 

 

Under vår utbildning har motivationsarbetet hamnat i skymundan till förmån för andra kurser. 

Vi anser inte att utbildningen har bidragit med svar på frågor om hur vi som blivande 

idrottslärare kan och bör arbeta med motivationsarbete. Vi anser att motivationsarbete är 

viktigt för att kunna få eleverna intresserade och engagerade i skolan och särskilt inom ämnet 

idrott och hälsa. 

 

Idag är idrott och hälsa ett omdebatterat ämne inom den politiska debatten i samhället 

(Larsson, Redelius, 2004:11). Daglig fysisk aktivitet är idag inte självklart, då teknikens 

utveckling minimerar människors vardagliga motion. Teknikens utveckling ställer även högre 

krav på självständig träning. Detta resonemang ställer höga krav hos idrottslärare genom att 

kunna motivera och erbjuda elever fysisk aktivitet. I artikeln ”Ungas livsstil kan hejda psykisk 

ohälsa” menar Lena Eidevall att ungdomar är mer mottagliga för grupptryck. Av denna 

anledning menar hon att det är viktigt att fånga upp dessa ungdomar i ett tidigt skede. Det 

gäller att försöka påverka ungdomars levnadsvanor genom fördjupade kunskaper om kost, 

sömn, motion och alkoholvanor (Läkartidningen, 2013). 

 

Folkhälsoinstitutet presenterar i sin rapport resultat gällande livsstil, vilken behandlar fysisk 

aktivitet. I rapporten framgår det att det finns ett behov av ökad fysisk aktivitet. Detta på 

grund av en allt mer stillasittande befolkning, vilket anses vara en hälsofara då dessa individer 

riskerar att bli drabbade av bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och 

depression. Utfallet i rapporten är att en ökad fysik aktivitet bland människor skulle bidra till 

en bättre folkhälsa (Folkhälsoinstitutet, 2008:39-42). 
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I föreliggande studie är motivationsarbetet i skolan studieobjektet, vilket är en viktig aspekt 

för att göra fysiskt aktivitet till en bestående vana. Antalet idrottstillfällen i skolan är 

begränsade. Av denna anledning är idrottsundervisningens innehåll och dess utformning 

avgörande för elevers medverkan i ämnet. Idrottstimmarna utgör dock bara några få procent 

av den rörelse som ungdomarna egentligen behöver. I studien riktas även intresset mot hur 

idrottslärare motiverar samtliga elever oavsett förkunskaper och förutsättningar till ett aktivt 

deltagande inom ämnet idrott och hälsa. 

 

Studiens arbetsfördelning är på följande sätt; Johan Henriks har sammanställt och bearbetat 

forskningsfråga ett och tre i redovisning av resultat och analysavsnittet. Pedram Izadian har 

sammanställt de resterande två forskningsfrågorna. I övrigt har vi gemensamt arbetat oss 

igenom studien. Vi skulle vilja passa på att tacka vår handledare Mats Bratteby som har 

bidragit med många goda råd och varit ett bra stöd genom hela arbetsprocessen. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras ett historiskt perspektiv av idrottsundervisningen samt betydelsen 

av fysisk aktivitet för ungdomar. Det framgår även vilka riktlinjer skolan har i ämnet idrott 

och hälsa vad det gäller ambitioner om fysisk aktivitet samt vilket ställningstagande 

idrottslärare har till aktivt deltagande i undervisningen i ämnet. Vidare presenteras 

Skolinspektionen kvalitetsgranskning. Slutligen ges en definition av begreppet motivation, 

investeringsvärde och egenvärde. 

 

2.1. Idrottsundervisningen i ett historiskt perspektiv 

Ämnet idrott och hälsa har genom åren genomgått stora förändringar och ämnet har fått en 

större betydelse för hälsan. Av denna anledning är motivationsarbetet en viktig aspekt för ett 

aktivt deltagande. 

 

Den svenska skolidrottsundervisningens utveckling kan enligt Annerstedt beskrivas utifrån ett 

antal faser. Första fasen är Etableringsfasen mellan år 1813-1860, då man införde obligatorisk 

fysisk fostran. Under denna period var de materiella förutsättningarna dåliga och det fanns 

inga gymnastiklokaler. Dessutom hade lärarna en bristande kompetens och det fanns inga 

ambitioner av förbättring från politikerna. Militärgymnastiken dominerade under denna 

period. Läromedel och böcker var på den här tiden sällsynta (Annerstedt, 2001:106).  

Andra fasen är Militär fasen mellan år 1860-1890, under denna period sammankopplades 

skolgymnastiken med soldatträning. Detta ledde till att flickor i idrottsundervisning kom i 

skymundan. Under denna period genomfördes gymnastiklektionerna i klassrum och exercis på 

skolgården (Annerstedt 2001:106). Vid denna tidpunkt lagstiftades ämnet inom lärarkåren och 

man startade en egen facktidskrift och metodlitteratur producerades.  

Under den tredje fasen, Stabiliseringsfasen mellan år 1890-1912, legitimerades och 

stabiliserades ämnet. De materiella förutsättningarna blev gradvis bättre och i samma veva 

beslutades år 1887 om att börja inspektera skolornas idrottsundervisningar, vilket gav bidrag 

till undervisningens kärna (Annerstedt, 2001:106). Även de militära inslagen började minskas 

och flickors medverkan i ämnet började successivt växa.  

Den fjärde fasen är Brytningsfasen år 1912-1950. Under denna period började man ifrågasätta 

ämnesinnehållet, framför allt utifrån fysiologiskt håll. Detta innebar att man började nyansera 
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övningsförrådet. Gradvis började idrott, lek och spel ta över gymnastiken och år 1915 

bildades Svenska Skolidrottsförbundet. År 1919 bytte ämnet namn från ”gymnastik” till 

”gymnastik med lek och idrott” (Annerstedt, 2001:106). Begreppet ”gymnastik” förändrades 

och fick en större betydelse för ämnet idrott och hälsa.  

Den femte fasen är Fysiologiska fasen, varade mellan åren 1950-1970. Under denna fas fick 

ämnet en vetenskaplig betydelse, även musik fick stort utrymme i ämnet. Dessutom började 

konditionsfrämjande övningar ta större plats i undervisningen och avsikten med detta var att 

få eleverna att svettas. Det började ske en förändring under 1950-talet gällande kollektiv, 

disciplinerande och hårt styrd gymnastik. Idrotten blev alltmer lek och kraven för 

genomförandet av aktiviteter var inte lika stora. Vidare fokuserade man mer på den 

individuella kroppen och rörelseglädje. I samma veva började man ta hänsyn till betydelsen 

av motivation för ett aktivt deltagande, vilket kommer till uttryck i de nuvarande kursplanerna 

(Annerstedt, 2001:107).  

En sjätte fas är Osäkerhetsfasen år 1970-1974, utmärks av färre direktiv och centrala 

anvisningar. Idrottsrörelsen tar över och förser skolan med lärarfortbildningskurser, 

konsulenter samt undervisningsmaterial, bytte även namn från gymnastik till idrott. 

Målsättningen för ämnet utökades och skulle nu bidra till elevens psykiska, fysiska och 

sociala utveckling. Därtill blev ämnesinnehållet också utökat, alltifrån färdigheter i idrott till 

ekologiska samband. En samundervisning infördes där pojkar och flickor gemensamt hade 

idrottsundervisning, vilket gjorde idrottslärarna splittrade och osäkra på vad ämnet skulle 

innehålla och vilka målsättningar som fanns. 

Den senaste fasen är Hälsofasen från 1994- talet och framåt. Då bytte ämnet återigen namn 

från idrott till idrott och hälsa och detta innebär ytterligare en förändring i ämnet då 

hälsoperspektivet blev tydligare. Dessutom var avsikten med denna förändring att elever 

skulle förstå betydelsen av hälsa, livsstil, livsmiljö och livskvalitet (Annerstedt, 2001:107). 

Ämnet ska göra eleverna medvetna om livsstilens betydelse för hälsan. Det framgår även i 

läroplanen att eleverna ska kunna simma och orientera, vilket anses vara obligatoriskt i 

utövandet av ämnet.  

Sammanfattningsvis kan man slå fast att det har skett stora förändringar under de senaste åren 

när det gäller centralisering och decentralisering i ämnet idrott och hälsa (Annerstedt, 

2001:108).  
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2.2. Kursplanens riktlinjer för ämnet idrott och hälsa 

Lgr 11 

I avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag står det tydligt att eleverna ska erbjudas ” 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”(Skolverket 2011:9). Vidare beskrivs 

det att ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära” (Skolverket 2011:10). 

 

I läroplanen (Lgr11) står det att ”fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande 

för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under 

uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i 

och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället” 

(Skolverket 2011:51). 

 

I det centrala innehållet för årskurs 7-9 framgår det att eleven: I rörelse ska kunna utföra 

komplexa rörelser till musik och andra aktiviteter, fysiska rörelser och dess påverkan på 

kroppen samt simfärdigheter. Under hälsa och livsstil framgår det att eleven ska kunna sätta 

upp mål för sin träning, träningsformer, kunskap om ergonomi, träningslära, sambandet 

mellan kost och träning, lagar och regler inom idrotten samt kunna vidta åtgärder vid första 

hjälpen (hjärt- och lungräddning). Under friluftsliv och utevistelse ska eleverna kunna 

orientera i olika miljöer med hjälpmedel, ha kännedom om friluftsaktiviteter, naturlagar, 

kulturella traditioner samt hantering av nödsituationer i och vid vatten (Skolverket 2011:53-

54).    

 

Sammanfattningsvis visar det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa att ett stort utbud 

av aktiviteter ska eftersträvas. Det är alltså viktigt att ge eleverna aktiviteter som kan fånga 

upp deras intresse för fysisk aktivitet. Av denna anledning bör skolan erbjuda en variation av 

sysselsättningar (Ekberg & Erberth, 2000:2). 

 

2.3. Idrottslärares ställningstagande till ett aktivt deltagande 

Som idrottslärare måste man kunna skapa bra förutsättningar till fysisk aktivitet som bidrar till 

en positiv inställning (Ekberg & Erberth, 2000:68). Det är idrottslärarens ansvar att se till att 

varje enskild elev utvecklas i takt med deras egna förutsättningar och behov. Idrottsvärlden 

har alltid präglats av tävlingsinriktning, vilket inte alla elever värderar högst. En tävling består 
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alltid av vinnare och förlorare, vilket lärare bör ta hänsyn till i sin undervisning (Ibid:68). De 

elever som förlorar kan få en sämre självkänsla och risken finns då att de tappar motivationen. 

Det är upp till idrottsläraren att uppmuntra dessa elever så de inte tappar intresset för ämnet 

och fysisk aktivitet i allmänhet (Ekberg & Erberth, 2000:112). 

 

Annerstedt (2007) menar att det är viktigt som lärare att motivera eleverna till fortsatt lärande. 

Motivationen höjs när eleverna upplever lektionen meningsfull, rolig och intressant. Vidare 

ska lektionen vara väl utformad och anpassad efter varje enskild elevs förutsättningar, vilket 

då skapar meningsfullhet hos eleverna. Det är även viktigt som lärare att kunna förstå elevers 

inlärningsprocess. Man ska ha i baktanke att tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar 

elever i sitt lärande (Annerstedt, 2007:139). Annerstedt hävdar även att realistiska mål kan 

öka chansen för elever att lyckas. Skulle målen vara för höga respektive för låga kan elevers 

motivation sjunka eller om eleverna skulle misslyckas inför klassen kan även de minska 

elevens självförtroende. Det gäller att hitta en balans som lärare för att inte riskera att elever 

tappar intresset för ämnet eller aktiviteten (Annerstedt, 2007:140). 

 

2.4. Skolinspektionens rapport 2012 

Under en tillsyn av Skolinspektionen påvisas olika brister som kan påverka elevens 

motivation. Tillsynen genomfördes år 2012 i ämnet idrott och hälsa. Utgångspunkten för 

tillsynen är alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Denna 

rapport presenterar resultatet av kvalitetsgranskning mot skolhuvudmäns och skolors insatser 

för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Tillsynen gällde 33 skolhuvudmän och 36 skolor 

över hela landet. Genom kvalitetsgranskning har rapporten som mål att ge ett utvecklingsstöd 

för skolor, även de skolor som inte har granskats (Skolinspektionen, 2012:5). 

Skolinspektionen har gjort flera kvalitetsgranskningar och det som framgår mest centralt är att 

undervisningen i idrott och hälsa har en lös koppling till kursplanen i förhållande till ämnet. 

Detta innebär en försvåring av förutsättningar för en likvärdig utbildning för elever, dessutom 

är detta en stor utmaning för lärarna att individanpassa undervisningen (Ibid:5).  

Inspektionen menar att rektorer har det övergripande ansvaret för att skolans resultat uppföljs 

och utvärderas i förhållande till de nationella målen som regeringen och riksdagen har beslutat 

om, gäller även kunskapskraven. Detta område behöver stöd och är i behov av förbättring. 

Skolinspektionens granskning visar att behovet av en utveckling gällande uppföljningen och 
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utvärderingen inom ämnet idrott och hälsa är större jämfört med andra ämnen 

(Skolinspektionen, 2012:14).  

En annan aspekt som framkommer i granskningen är att rektorerna alltför ofta saknar 

strategier när det gäller att ta ansvar för att undervisningen i ämnet idrott och hälsa följs upp. 

Detta gäller exempelvis genom att ta del av lärarnas planeringar, elevernas individuella 

utvecklingsplaner samt omdömena (Ibid:14).  

Varje lärare ska sträva efter att ta hänsyn till varje elevs förutsättning och en grundläggande 

förutsättning är att anpassa undervisningen i förhållande till eleven samt att eleven ges 

möjlighet till inflytande och eget ansvar. En grundläggande inställning som en lärare ska 

förhålla sig till är att bjuda in elever i lärandeprocessen. Det är då elevers behov av 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande kan synliggöras (Skolinspektionen, 2012:16). Det 

har visat sig att lärarnas terminsplaneringar blir alltför styrande vilket begränsar elevers 

utrymme för inflytande och delaktighet. Detta leder till att de individuella läroprocesserna inte 

synliggörs.  

Tillsynen visar att lärarna överlag är erfarna på att skapa en trygg, stödjande och 

uppmuntrande lärandemiljö, men trots detta trivs inte alla med ämnet idrott och hälsa. Vidare 

är lärarna duktiga på att organisera och skapa en praktisk struktur för genomförandet av 

aktiviteter. I Skolinspektionens granskning har det visat sig att lärarnas individanpassade 

undervisning är bristfällig vad det gäller att uppmuntra de elever som är i behov av stöd 

(Skolinspektionen, 2012:16-17). Dessutom är lärarna mindre bra på att ge en kontinuerlig 

respons och återkoppling av elevers prestationer, vilket påverkar motivationsarbetet. 

 

2.5. Definition av begreppen motivation, investeringsvärden och egenvärde 

Följande begrepp är centrala i studien. I nedanstående avsnitt presenteras därför en kort 

beskrivning av respektive begrepp. 

 

Motivation 

En definition av begreppet motivation ger bland annat Gunn Imsen. Hon menar att motivation 

ger liv till en viktig aktivitet hos individer vilket grundar sig i individens beteende. Hon menar 

vidare att tankar, känslor och förnuft förs samman och skapar tro till handlingar (Imsen, 
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2006:10). Motivationsbegreppet gestaltar sig utifrån vilka värden det har för den enskilde 

individen. Dessa värden benämns investeringsvärde och egenvärde eller yttre och inre 

motivation (Engström, Lars-Magnus, 1999:38-39).   

 

Investeringsvärde 

Investeringsvärde innebär att deltagandet inför en aktivitet frambringar något bra för 

individen själv. Individen vill att aktiviteten ska uppnå ett resultat, exempelvis att aktiviteten 

syftar till att förbättra hälsan samt blir nöjd över upplevelsens resultat. Aktiviteten i sig 

behöver inte vara rolig, utan det är de uppsatta målen som står i fokus. Ämnet idrott och hälsa 

i skolan bygger väldigt mycket kring detta resonemang, att medvetet upplysa eleverna till att 

investera sin kropp i olika motionsformer. På sikt leder detta till något positivt även om inte 

allt är roligt för stunden (Engström, Lars-Magnus, 1999:38-39).   

Begreppet investeringsvärde har samma betydelse som ”yttre motivation”, vilket redogörs i 

teori avsnittet.  

 

Egenvärde 

Egenvärdet betyder att man finner glädje i att engagera sig i aktiviteten eller av intresse för 

innehållet (Håkansson, Sundberg, 2012:148). Exempelvis kan fotboll och innebandy vara 

aktiviteter som är väsentliga för eleverna och utgör då egenvärdet för träningen (Engström, 

Lars-Magnus, 1999:40). Begreppet egenvärde har samma betydelse som ”inre motivation”, 

vilket redogörs i teori avsnittet.  

 

Sammanfattningsvis ger bakgrunden en inblick i det historiska perspektivet av 

idrottsundervisningen samt vilken betydelse den fysiska aktiviteten har för ungdomar. Vidare 

framkommer det vilka riktlinjer skolan har i ämnet idrott och hälsa och vilka ambitioner 

idrottslärare har för att främja fysisk aktivitet och ett aktivt deltagande i ämnet. Dessutom 

presenteras skolinspektionens kvalitetsgranskning vad det gäller skolans uppdrag till att 

upprätthålla elevers motivation till skolan. Enligt skolinspektionens tillsyn förekommer brister 

i skolan, vilket kan påverka elevers motivation. Av denna anledning har dessa aspekter en stor 

betydelse för studiens syfte, vilket ämnar kartlägga olika perspektiv på motivationsarbetet i 

ämnet idrott och hälsa. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer ett nedslag i den tidigare forskningen att presenteras som förhåller sig 

till det aktuella forskningsfältet. I den inledande delen kommer betydelsen av fysisk aktivitet 

för ungdomar att framläggas, vilket stärker betydelsen av fysisk aktivitet i skolan. Därefter 

kommer beprövade motivationsstrategier att redovisas. De framtagna forskningsstudierna som 

presenteras är relativt nya och har en viktig roll för studiens slutliga resultat. Det kommer 

även redovisas ett nedslag i den internationella forskningen. Slutligen beskrivs 

motivationsarbetet i ämnet idrott och hälsa. 

 

3.1. Betydelsen av fysisk aktivitet för ungdomar 

Matti Bergström, som är finländsk professor i fysiologi samt en av de ledande experterna 

inom fysisk aktivitet skriver följande:  

Vill du ha klokare ungar ska du skicka dem till idrottsplatsen. Det är en väl 

dokumenterad sanning att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos både barn 

och vuxna. Nedskärningarna kommer med all säkerhet att synas både i 

skolframgångarna och i folkhälsostatistiken. 

Även regeringen anser att fysisk aktivitet i skolan är viktigt, vidare framgår det i kursplanen 

att det ska finnas en strävan efter daglig fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 1996:3). 

 

För barn och unga är det en naturlig fysiologisk process att vara fysisk aktiv. Detta för att 

stärka kroppen under uppväxten. Ungdomar söker rörelse utifrån känslor, att det ska vara 

roligt. Detta medför förbättrad kroppsfunktion som exempelvis vävnadstäthet, benmassa, 

hjärt- och kärlsystem, neurogena funktioner och muskulatur (Hultgren, 2008:36). SBU:s 

forskningsrapport om prevention visar tydliga samband med att bristfällig fysisk aktivitet kan 

leda till en mängd kroniska sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt, diabetes, högt blodtryck, 

övervikt, olika cancerformer samt slaganfall. En regelbunden fysisk aktivitet för med sig ett 

förbättrat välbefinnande samt en funktionsförmåga som varar längre i livet (SBU, rapport, 

1997:89). Styrka och kondition tillsammans med andra parametrar som exempelvis 

midjemått, vikt, kroppssammansättning, blodtryck samt blodfetter är något som också 

förbättras vid fysisk aktivitet. Den mentala hälsan vad det gäller ångesttillstånd och 

depression kan minskas med fysisk aktivitet (FYSS, 2015:2). 
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Enligt den svenska hälsorekommendationen bör individer minst ha 30 minuters fysisk 

aktivitet dagligen. Intensiteten bör vara medelmåttig, exempelvis en rask promenad. Ännu 

bättre hälsoeffekter erhålls om man förutom detta ökar den dagliga mängden och dess 

intensitet. Men för barn och ungdomar saknas det ”allmänna rekommendationer”, forskarna 

har försökt översätta dessa till barn genom att samla tidigare undersökningar där man 

uppskattar barns aktivitet och utifrån det sätta kriterier. I Sverige sägs det att barn ska vara 

aktiva minst 60 minuter per dag, men enligt en artikel ”The European youth heart study, 

EYHS, Lancet, 2006”, föreslås rekommendationen till 90 minuter (Folkhälsoinstitutet, 1996:8-

10). 

 

Forskningen visar att ungdomar i allt större utsträckning ägnar sig åt stillasittande aktiviteter, 

exempelvis datorer och tv-spel som helt ersatt den fysiska aktiviteten. Detta kan vara 

förklaringen till den problematik som utspelar sig i skolans värld, då eleverna väljer att inte 

delta på idrottsundervisningen (Rasmussen & Eriksson, 2004:18).   

 

3.2. Motivationsstrategier 

Det har genomförts en undersökning i England om tre kontextuella och personliga faktorer till 

de motivationsstrategier som praktiseras av idrottslärarna under idrottsundervisningen. Det är 

tre lektorer, Ian M.Taylor, Nikos Ntoumanis och Martyn Standage, som tillsammans 

genomförde denna undersökning. Lektorerna kommer från tre olika universitet i England. 

Personerna som deltog i studien var 204 lärare som undervisade för elever mellan 11-18 år 

och lärarna hade en arbetslivserfaren på cirka tio år. I undersökningen fann man en stark 

koppling mellan motivationsstrategier och de kontextuella och personliga faktorerna 

(Ntoumains, Standage, Taylor, 2008:79). Det framgår även huruvida arbetsklimatet och 

belastning i den bemärkelsen av tidsbrist påverkar lärarnas inlärning. Ytterligare en aspekt 

som studien undersökte är autonomi, det vill säga självbestämmandet i samband med arbetet, i 

vilken utsträckning som läraren får bestämma och planera sin undervisning utan att andra 

aktörer har sina synpunkter och åsikter om det. En sista aspekt som framgår i undersökningen 

är huruvida lärarna upplever elevers autonomi, det vill säga vilken inverkan detta har hos 

elevers motivation (Ntoumains, Standage, Taylor, 2008:80). 

Studiens utfall påvisar att de ovannämnda aspekterna har en stor påverkan på lärarnas 

psykologiska behov, vad det gäller kompetens, autonomi och tillhörighetskänslan. Dessa 

psykologiska behov tillfredsställdes hade i sin tur en påverkan på lärarnas självbestämmande 
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(Ntoumains, Standage, Taylor, 2008:88). Utförandet av motivationsstrategier förekom 

indirekt via tillfredställelsen av de psykologiska behoven och lärarnas självbestämmande. De 

strategier som användes innebar att skaffa sig en viss förståelse av eleverna, ge hjälp och stöd 

samt tillämpa en meningsfull grund för idrottsundervisningen. Studiens utfall visade även på 

att de lärare som var mer självbestämmande var mer engagerade i att tillämpa alla dessa 

motivationsstrategier hos sina elever. De lärare som hade låg motivation och inte var lika 

självbestämmande hade mindre engagemang i att tillämpa motivationsstrategierna 

(Ntoumains, Standage, Taylor, 2008:88).  

 

Adjunkt Maret Pihu och lektorerna Hein Velo, Andre Koka samt Martin S. Hagger 

genomförde en undersökning som utgick från tre hypoteser för att ta reda på hur elever 

uppfattar lärarens autonomistödjande och hur detta kan påverka idrottsligt beteende. Den 

första hypotesen behandlar självbestämmandeteorin som en betydelse av autonomistödjande 

kontext, det vill säga hur elevens inre motivation till ämnet idrott och hälsa påverkas av de 

inlärningsstrategierna som tillämpas av läraren. Den andra hypotesen innefattar 

inlärningsstrategierna samt lärarens positiva respons på hur det skulle påverka elevers inre 

motivation på fritiden. Detta med anknytning till inre motivation under idrottsundervisningen. 

En sista hypotes är huruvida inre motivation under idrottsundervisningen kan påverka den 

inre motivationen på fritiden som sedan leder till en inverkan av elevers föreställning till 

fysisk aktivitet (Hagger, Koka, Pihu, Velo, 2008:195). Forskarna som genomförde denna 

undersökning utgick från en transkontextuell modell som innebar att man inkluderar en så 

kallad motivationsordning. Denna motivationsordning inbegriper inre motivation i 

sammanhang som skolidrott, fritid, attityd, avseende med fysisk aktivitet med mera. 

Under denna undersökning deltog 399 elever från fem olika grundskolor i Estland (Hagger, 

Koka, Pihu, Velo, 2008:195). Utfallet av studien påvisade att motiverande arbetsform och 

lärares respons har en positiv påverkan på elevers inre motivation under 

idrottsundervisningen. Studien visade också att de elever som hade en inre motivation till 

skolidrotten också hade en inre motivation till fysisk aktivitet på fritiden. Sammanfattningsvis 

kunde forskarna konstatera att idrottsundervisningen har en betydelsefull roll och är 

nödvändig för elevers uppfattning av inre motivation för fysisk aktivitet även på fritiden 

(Hagger, Koka, Pihu, Velo, 2008:199). 
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3.3. Motivationsarbete i ämnet idrott och hälsa 

I en rapport av Isberg, framgår det vilka möjligheter idrottslärare har för att motivera elever 

till att vara fysisk aktivt. Denna undersökning riktade intresset mot elevernas deltagande 

under idrottsundervisningen. 122 elever mellan 12 till 15 års ålder medverkade i studien. 

Dessa elever kategoriserades i tre olika grupper utifrån deras vanor av fysisk aktivitet. 

Kategoriseringsgrupperna bestod av elever som inte var regelbundet fysisk aktiva, elever som 

regelbundet var fysisk aktiva men inte tillhörde föreningslivet och slutligen elever som var 

fysisk aktiva i föreningslivet (Isberg, 2009:57). I denna studie hade idrottslärare gett eleverna 

i uppdrag att arbeta med en träningsdagbok där de fick dokumentera sin träning genom att 

planera sin träning, genomföra sin träning, ha egna reflektioner samt ta del av lärarens 

reflektioner. Utfallet av Isbergs rapport påvisade att elevers motivation till ämnet idrott och 

hälsa påverkades av lärarnas feedback, dokumentation av fysiska aktiviteter samt social 

påverkan. Elevers grupptillhörighet påverkades olika av dessa faktorer beroende på vilken 

grupp eleverna tillhörde. 

I studien visades även att lärarnas förväntningar, inställning samt feedback till eleverna hade 

en betydande roll för elevers motivation till ämnet (Ibid:17). 

 

I en studie av Ericsson (2003) har det visats att när idrottsläraren förmedlar en positiv bild av 

ämnet och visar rörelseglädje i undervisningen, medför det en god undervisningsmiljö. Detta 

bidrar med en positiv stimulans till eleverna, vilket skapar intresse för lärande av fysisk 

aktivitet. Studien visar även på att ämnet idrott och hälsa ökar elevers prestationer i övriga 

ämnen, exempelvis skrivförmåga, läsförmåga, taluppfattning och rumsuppfattning bidrar till 

en utveckling genom fysisk aktivitet (Ericsson, 2003:11). 

 

Sammanfattningsvis beskriver den tidigare forskningen en mer ingående beskrivning om 

betydelsen av fysisk aktivitet för ungdomar. För att stärka elevers motivation till fysisk 

aktivitet presenteras olika beprövade motivationsstrategier som idrottslärare praktiserar i olika 

undervisningssammanhang. Av denna anledning har dessa aspekter en stor betydelse för 

studiens syfte, vilket ämnar kartlägga olika perspektiv på motivationsarbetet i ämnet idrott 

och hälsa. För att ytterligare stärka studiens syfte presenteras under teoriavsnittet olika 

definitioner och begrepp som beskriver elevers motivation utifrån ett kognitivt perspektiv och 

ett självbestämmande perspektiv.     
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redovisas de teoretiska utgångspunkterna som kommer användas för analys av 

det empiriska materialet i föreliggande studie, vilka senare kommer att återkopplas i 

analysavsnittet då det empiriska materialet kommer att kopplas till de presenterade teorierna. 

Det kognitiva perspektivet på motivation tillsammans med självbestämmandeteorin är de 

teoretiska utgångspunkter som kommer användas som analysverktyg i studien. Dessa 

teoretiska utgångspunkter är centrala och ligger till grund för studiens utfall. 

 

4.1. Kognitivt perspektiv på motivation 

Sociala kognitionsteorier innebär individens upplevelse av orsak till en viss händelse eller ett 

visst beteende där det spelar in vilka förväntningar och känslor man har till framtida liknande 

situationer. En teori som knyter an detta är ”self-efficacy- teorin” som betyder själveffekt, 

vilket är tydligt framträdande inom idrotten. Teorin utgår ifrån idén om individens egen 

förmåga och vad individen därtill presterar utifrån sin förmåga. Man har sett att individens 

självförtroende i en särskild situation påverkar motivationen och viljan att fortsätta aktiviteten 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003:132). Det kognitiva perspektivet innefattar fler teorier 

gällande begreppet motivation, exempelvis attributer, prestationsmotivation, amotivation och 

inre och yttre motivation. Gemensamt för teorierna är att alla fokuserar på hur kunskapen 

representeras, tillägnas och appliceras samt hur individens tankar sedan styr 

prestationsbeteendet (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003:167). 

 

Attributioner 

Individer strävar hela tiden mot något meningsfullt, något som fyller ens behov i tillvaron. 

Därför har individen ett intresse för orsakssammanhang. Människan försöker förstå hur andra 

beter sig för att sedan efterlikna, därtill vill man ha svar till förklaringar till sitt eget beteende 

samt förklara händelser (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003:94). Dessa orsaksförklaringar 

kallas attributioner och är vanligt inom idrotten. Exempelvis ställs frågan ”varför?”, varför 

gör idrottsmannen på detta vis? Varför når vi inte framgång? Varför styrketränar man? Detta 

är exempel på orsaksförklaringar som människor letar efter (Ibid:94). Attributionsteorier kan 

behandla olika delar av ett orsakstänkande, Hassmén, Hassmén och Plate refererar till Fritz 

Heiders. Han kallar teorin för naiv psykologi och innehåller tre grundprinciper för attribution: 
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1. Eftersom vi känner att mycket av det egna beteendet är motiverat, tenderar vi att framför 

allt försöka leta efter orsaker och förklaringar till andra människors beteenden genom deras 

motiv.  

2. Eftersom orsaksförklaringarna konstruerats för att kunna predicera och kontrollera 

omgivningen, letar vi främst efter mer stabila egenskaper som kan förklara orsaker. Vi 

tenderar t.ex. att leta efter personlighetsdrag hos människor som kan förklara deras beteende 

snarare än att se på mer tillfälliga situationsförklaringar.  

3. Vi skiljer mellan inre faktorer (t.ex. personlighet och färdigheter) och yttre faktorer 

(situationen) (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003:94-95). 

 

Prestationsmotivation 

Prestationsmotivation kännetecknas av individens strävan efter att prestera högt i något 

sammanhang. Med andra ord är prestationsmotivation människans försök att uppnå sina 

uppsatta mål och därigenom nå framgång. Individens engagemang och motivation till en 

aktivitet påverkas antagligen av sin kompetens och fallenhet till aktiviteten. Hassmén, 

Hassmén och Plate menar att man kan sammankoppla prestationsmotivation med ”need 

achievement theory”, vilket är en teori som handlar om individens efterlängtan på framgång 

eller att avstå från misslyckande (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003:175). Motiven för teorin 

anses grundläggande för individens personlighet. Sedan är motiven i interaktion med 

omgivelsen resultatet av känslomässiga tillstånd så som prestige och ånger. Utifrån dessa 

tillstånd visas beteendet i olika prestationssituationer (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003:176). 

Forskningen kring teorin visar att de individer som strävar efter framgång visar oftast prov på 

prestationsförbättringar medan de som vill undvika ett misslyckande oftast inte visar 

förbättringar. Alla situationer är dock olika, de som strävar efter att inte misslyckas väljer inte 

alltid lättare utmaningar eller presterar sämre utan dessa individer har generellt högre kognitiv 

rädsla i situationer kopplat till prestation (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003:177-178).  

 

4.2. Självbestämmandeteorin 

Motivation är enligt Ryan och Deci är en orsak till att skapa. För att kunna förklarar de 

bakomliggande orsakerna till att individer utför vissa handlingar så har 

självbestämmandeteorin presenterat förslag på olika motivationsaspekter. Dessa aspekter är 

behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000b:69). Vidare menar 

Ryan och Deci som är grundare till dessa teorier att när behov uppfylls så ökar individens 
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psykiska välmående och motivation (Ryan & Deci, 2000b:68). Autonomi innebär att 

individen har fria val och att hen bestämmer över sitt eget liv samt att individen är ensam om 

att bestämma över sitt eget handlande och beslutsfattande (Deci & Vansteenkiste, 2004:25). 

Kompetens framställs när en individ upplever att ett visst uppdrag är genomförbart på ett 

effektivt och hanterbart sätt. Därtill upplevs uppdraget inte alltför svårt men samtidigt inte 

heller för enkelt (Ibid:25). Det slutliga behovet är tillhörighet som en individ vill sträva efter 

för att uppleva motivation och stimulera samhörighet med sin omvärld. Detta är också för att 

söka bekräftelse och trygghet med andra individer (Ibid:25). Dessa behov är grundläggande 

för individens tillfredställande.  

Enligt Ryan och Deci kan man dela in begreppet motivation i tre kategorier och dessa 

kategorier är Inre motivation, Yttre motivation och Amotivation. Inre motivation innebär att 

individen intresserar sig för någon aktivitet och att hen vill genomföra aktiviteten i sig. För att 

detta ska vara genomförbart och möjligt för individen så bör det autonoma och 

kompetensbehovet uppfyllas. Avsikten med individens genomförande av en viss aktivitet är 

för egenintresset och inte för att eftersträva någon annan utdelning (Ryan & Deci, 2000a:55-

56). En grundläggande tanke för inre motivation är att individen upplever att hen själv har valt 

det och själv med egen vilja vill genomföra det (Ryan & Deci, 2000b:69). Inre motivation 

synliggörs hos yngre barn då deras motivation styrs av egna val. Vidare menar man att barn är 

välmående, friska, de är aktiva, frågvisa, nyfikna, lekfulla och att belöning inte är lika viktigt 

för dem (Ryan & deci, 2000b:70). Däremot när barnen blir äldre så ställs det krav från skolan 

och föräldrar samt att man har högre sociala förväntningar på barn. Därmed minskar den inre 

motivationen och motivationen påverkas av fenomen utifrån, som yttre motivation eller 

styrning (Ryan & Deci, 2000a:60). Med yttre motivation menar man att individen deltar i en 

viss aktivitet för att få belöning av sitt deltagande (Ryan & Deci, 2000b:71). När en individ 

genomför en uppgift av oro för bestraffning, har denne en betydligt lägre autonomi jämfört 

med en individ som genomför uppgiften till nytta senare i livet.  

För att en individ ska bilda ett visst intresse och inre motivation för en aktivitet så krävs det 

att aktiviteten är antingen utmanande eller har ett estetiskt värde. Om en viss aktivitet saknar 

dessa kriterier så är de yttre motiveringsregleringarnas inverkan ett faktum (Ibid:71). 

Autonoma känslan utmärker sig av en individs inre motivation. Det vill säga individens glädje 

till aktiviteten och hens val av aktiviteten. En minskad motivation av aktiviteten synliggörs 

genom yttre påverkan och krav. Slutligen leder detta till amotivation, vilket betyder att det 
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inte finns någon motivation kvar till aktiviteten. Detta resonemang påverkar individen genom 

att hen inte ser någon mening med uppgiften eller upplever att det inte är genomförbart eller 

får en känsla av att hen inte uppnått ett önskvärt resultat av uppgiften (Ryan & Deci 

2000b:72). En idrottslärare kan få en elev som är omotiverad och inaktiv till motiverad och 

aktiv genom att upptäcka nya saker. Det gäller att få eleven att delta mot sin vilja för att sedan 

vägleda eleven till att finna ett värde med sitt deltagande och se fördelen med detta utifrån ett 

större perspektiv, detta innefattar den yttre motivationens dilemma (Ryan & Deci, 2000b:71).  

 

(Figur 1. En illustration av självbestämmandeteorin utifrån Ryan & Deci, 2000b:72). 

Figur 1 visar att yttre motivering är kategoriserad utifrån fyra steg. De två första stegen är 

yttre reglering och introjicerad reglering. Dessa berör inte den inre motivationen i samma 

utsträckning utifrån ett autonomperspektiv. Yttre reglering och introjicerad reglering 

synliggörs minst när det gäller styret av lust och vilja. Yttre motivation och yttre reglering 

sammankopplas tillsammans. Inom detta motivationsområde betraktas den autonoma känslan 

som lägst, alltså individen handlar för att få en belöning eller vill undgå en bestraffning och 

att aktiviteten genomförs med avsikt av ett yttre krav (Ryan & Deci, 2000a:62). När det gäller 

introjicerad reglering så förbinder man detta med individens samvete, vilket innebär att 

individen genomför en viss uppgift för att undgå skuldkänslor (Ibid:62). Ett exempel på detta 

är att en elev aktivt deltar under idrottsundervisningen för att läraren kräver det. Identifierad 

reglering är ett annat steg som förknippas med den inre motivationen vilket innebär att en 

individ inser betydelsen av ett beteende eller aktivitet (Ibid:62). Ett exempel på detta är att 

eleven utövar simning, trots att aktiviteten inte ger glädje eller något värde i sig. Vidare finner 
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individen en fördel med kunskap i ett annat ändamål. Sista steget är integrerad reglering och 

detta innebär att aktiviteten överensstämmer med värden och personligheten som individen 

har samt att aktiviteten inte anses vara betydelsefull för individen, utan har en mer 

betydelsefull roll i ett större perspektiv (Ibid:62). Ett exempel på detta är att fysisk aktivitet 

bidrar med ett hälsosammare liv. Den yttre motivationen ligger tätt intill den inre 

motivationen (Ibid:62). Den kritik självbestämmandeteorin har fått utifrån de tre behoven är 

att de är för få och allmängiltiga. Behoven kan inte täcka upp behoven för att nå motivation 

och ett gott välbefinnande (Ryan & Deci, 2000c:324). Andra studier visar på att västvärlden 

sätter ett högre pris på självständighet än östvärlden. Där anser man istället att kollektivet är 

viktigare. I ett utbildningsperspektiv menar forskare att självbestämmandet inte får samma 

positiva verkan hos sociala grupper och kulturer (Ibid:324).  

Självbestämmandeteorins anhängare anser inte att autonomi är likställt med självständighet 

och individualism utan istället handlar det om den inre viljan och behovet, det vill säga att 

beteendet och dess handling kommer från insidan och sedan överensstämmer med människans 

värderingar (Jang & Reeve & Kim & Ryan, 2009: 645). 
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5. Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att vara ett bidrag i forskningen och diskussionen om 

motivationsarbete i skolan inom ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Studien avgränsas till 

grundskolans senare år. 

Studiens forskningsfrågor är följande: 

 Hur resonerar idrottslärare kring begreppet motivation och hur förmedlas motivation 

till eleverna i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur kopplar idrottslärare val och utformning av undervisningsinnehåll till elevers 

motivation? 

 Hur kan elevmedverkan i val av undervisningsinnehåll påverka elevers motivation till 

att delta i ämnet idrott och hälsa?  

 Vilka arbetssätt har idrottslärare för att motivera elever? 
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6. Metod 

Detta avsnitt kommer att behandla valet av metod samt vilket urval och material som använts. 

Därtill presenteras ett avsnitt om kodning och analys. Sedan redogörs studiens reliabilitet och 

validitet samt etiska övervägande. Slutligen ges en reflektion över metodvalet.  

  

6.1. Val av metod 

Denna studie ämnar ta reda på idrottslärares synsätt av begreppet motivation samt deras 

erfarenheter kring motivationsarbete i ämnet idrott och hälsa. Den metod som har sin 

utgångspunkt i studien är kvalitativa intervjuer. Avsikten med detta metodval är att intervjuer 

skapar en närmare kontakt med intervjudeltagarnas idéer och tankar än vad en enkätstudie 

skulle göra (Essiasion, 2012:251). Under en kvalitativ studie vill forskaren ta reda på 

intervjudeltagarens åsikter istället för specifik information. En målsättning med detta 

metodval är att få en anknytning till det teoretiska perspektivet, samt till de aktuella 

frågeställningarna (Trost, 2005:9). Dessutom valdes denna metod med tanke på 

forskningsfrågan och att denna antogs vara lämpligast till att besvaras genom kvalitativ 

intervju. Forskaren vill eftersträva att få insikt i intervjudeltagarens värld och livssituation. 

Forskaren får även möjlighet att förstå intervjudeltagarens resonemang för att sedan kunna 

särskilja och urskilja det som anses vara relevant för studien (Trost, 2005:14). 

Intervjuerna genomfördes enligt den semistrukturerade modellen, där intervjudeltagarna 

tilldelas ett stort svarsutrymme utifrån ett utformat ramverk. Dessa ramverk består av en 

tematiskt planerad intervju som innefattar olika huvudteman och underteman (Essiasion, 

2012:253). 

 

6.2. Urval  

Studien anses inte vara känslomässig laddad vilket gör intervjudeltagarnas medverkan i 

studien lättare. Detta bidrog sannolikt till att rekryteringen av respondenter till studien inte 

mötte några hinder. Intervjudeltagarna söktes via email och i samband med detta skickades ett 

informationsbrev ut till samtliga deltagare, (Se bilaga 10.2). 

 

Patrik Aspers beskriver en metod för urval som kallas för snöbollsselektion, vilket är det urval 

som denna studie har utgått ifrån (Aspers, 2011:95). Metoden innebär att intervjudeltagarna 

blivit rekryterade av andra deltagare inom samma fält. Genom detta urval erhölls tillräckligt 

med empiri för studien.  
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Urvalet av studien utgörs av tio idrottslärare varav sex manliga och fyra kvinnliga. Dessa 

respondenter befinner sig på olika högstadieskolor i Mellansverige och samtliga idrottslärare 

inom fältet har en bered kompetens inom ämnesområdet.  

Deltagarnas ålder varierar mellan 30-54 år och deras yrkeslivserfarenhet varierar från tio till 

tjugofem år erfarenhet. 

 

6.3. Kodning och analysmetod 

Vi använde oss utav semistrukturerad intervju vilket innebär att forskaren har utformat färdiga 

frågor som ska ställas under intervjun. Det finns även utrymme till att ställa följdfrågor som 

ger ett djupare svar (Aspers, 2011:143). Under intervjuerna användes inspelning som verktyg, 

vilket skapar möjlighet för forskaren att fokusera mer på intervjudeltagarens uttryck samtidigt 

som inspelningen bidrar till att kunna spela upp samtalet flera gånger. Skulle man inte 

använda inspelningsmetoden och i stället föra anteckningar under intervjun skulle det bli 

svårare att ta del av den information som ges. Fler fördelar med inspelningen är att forskaren 

helt och hållet kan fokusera på intervjudeltagaren under själva intervjun, vilket gör det lättare 

att ställa följdfrågor. Inspelningsmetodens nackdel är att intervjupersonerna kan känna sig 

obekväma, vilket kan påverka intervjuns utfall utifrån hur deltagarna formulerar sina svar. Vi 

såg dock inte detta som något problem för vår studie (Bryman, 2008:428-431). Efteråt 

transkriberades det inkomna datamaterialet och kodades utifrån marginalmetoden (Aspers, 

2011:185). Marginalmetoden valdes för att underlätta transkriberingsarbetet. Denna 

marginalmetod innebär att man på förhand skapar koder i marginalen på en kopia av 

datamaterialet. Aspers hävdar att arbetet alltid börjar med att skapa grundkoder som ska vara 

genomgående för hela intervjun (Aspers, 2011:185). Dessa koder är studiens 

forskningsfrågor. Kodningsprocessen är en slags sortering där allt material från intervjuerna 

samlas under ett flertal teman, vilket underlättar tolkningen av den insamlade empirin 

(Aspers, 2011:193). Aspers hävdar även att kodningsprocessen bidrar till att uppnå ett 

betydelsefullt resultat då den tidigare forskningen och forskningsfrågorna styrs av kodningen 

(Aspers, 2011:165). Koderna i denna studie är både induktiva och deduktiva. En induktiv 

kodning innebär att forskaren utgår från empiriskt material och drar allmänna slutsatser. 

Medan den deduktiva kodningen utgår från befintlig forskning som utgör referensramen inom 

den problematik som ska undersökas. Slutligen appliceras forskningen genom att framta en ny 

bild som kan likställas med verkligheten.    

 



25 

 

6.4. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att resonera kring studiens tillförlitlighet och varaktighet (Trost, 

2010:131). Genom att jämföra sin studie med andra liknande studier så kan reliabiliteten 

mätas utifrån det. Reliabiliteten kan definieras utifrån fyra huvudsakliga delar, kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär likhet mellan frågorna som ämnar 

mäta samma fenomen, medan precision behandlar intervjuarens kapacitet till att förstå och 

tolka den information som förmedlas. Objektivitet förklarar intervjuarens arbetssätt genom att 

dokumentera svaren, där samtliga intervjuer dokumenteras lika och detta medför hög 

objektivitet. Till sist konstans som betyder att attityd, tidsaspekt eller andra saker inte 

förändras under de olika intervjuerna (Trost, 2010:131). Det som är bristfälligt med 

genomförandet av intervjuer är att det inte ger en representativ bild av problemområdet. 

Intervjuerna i denna studie genomfördes för att få en förståelse för motivationsarbetet kring 

idrottslärares erfarenheter och kunskaper. En pilotintervju genomfördes i tidigt skede för att 

undersöka om intervjufrågorna kunde förväntas ge svar på frågeställningarna i studien. Dessa 

intervjufrågor korrigerades för att skapa precision, detta genom att minska antalet frågor samt 

ändra andemeningen på vissa frågor. En aspekt som kan ha påverkat studiens reliabilitet är om 

intervjudeltagarna svarar olika. För att motverka detta fanns en kongruens, vilket var att 

forskarna utgick från samma intervjuguide och detta bidrog till att endast möjliga följdfrågor 

skiljdes åt. Alla intervjudeltagare hade samma förutsättningar vad det gäller genomförandet 

av intervjuerna vilket behöll konstansen i intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in vilket 

bidrog till en hög objektivitet.  

 

Validiteten handlar om att resonera kring undersökningens giltighet, det vill säga om vi 

lyckats mäta det vi vill mäta (Repstad, 2007:151). Detta innebär att resultatet ska ge svar på 

forskningsfrågorna och inget annat. Validiteten i studien kunde stärkas ytterligare genom att 

på förhand ta reda på vilka idrottslärare som aktivt arbetar med metoder kring 

motivationsarbetet. Totalt medverkade tio idrottslärare under intervjuerna vilket var 

tillräckligt för att kunna besvara forskningsfrågorna. Detta har bidragit med ett brett empirisk 

material och kan förväntas öka studiens validitet.  

 

6.5. Etiska överväganden 

Intervjudeltagarna som bestod av idrottslärare blev informerade angående de forskningsetiska 

principerna som ska följas under en forskningsstudie. Dessa forskningsetiska principer har 
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haft en central roll under intervjuerna samt varit genomgående för hela uppsatsarbetet. Dessa 

forskningsetiska principer består av fyra krav som vetenskapsrådet beskriver följande: 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6).  

 

Informationskravet 

Intervjudeltagarna blev i tidigt skede informerade om studiens syfte samt att deltagandet 

skulle vara frivilligt och anonymt. Informationen förmedlades via ett informationsbrev som 

skickades per e-post. Informationsbrevet innehöll en kort beskrivning av studiens syfte samt 

vad intervjudeltagaren kan bidra med.  

 

Samtyckeskravet 

Intervjudeltagarna blev informerade angående det frivilliga deltagandet samt att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. Vidare blev intervjudeltagarna erbjudna att få ta del av det 

transkriberade materialet innan det skulle introduceras i uppsatsen. Slutligen erbjöds 

deltagarna att få ta del av det färdiga arbetet vilket samtliga intervjudeltagarna uppskattade. 

 

Konfidentialitetskravet 

Med tanke på att uppsatsen kommer att offentliggöras på internet så är konfidentialitetskravet 

viktigt. Det innebär att möjligheterna till att ha uppsikt över vilka som tar del av uppsatsen är 

svårt. För att lösa detta dilemma så är intervjudeltagarna anonyma, varken namn, datum, 

platsangivelse är presenterade.  

 

Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att de data som samlats in från intervjudeltagarna bara får användas till 

studien. Informationen får alltså inte lånas ut till allmänheten. Personuppgifter och resultat får 

endast lånas ut till andra forskare om de följer samma riktlinjer som ursprungliga forskaren 

tidigare har kommit överens om med sina intervjudeltagare (Vetenskapsrådet, 2002:7-14).  

   

6.6. Reflektion över metodval 

Studiens syfte är att ta reda på högstadielärares synsätt av begreppet motivation i ämnet idrott 

och hälsa samt deras erfarenheter kring motivationsarbetet i ämnet idrott och hälsa. 

Intervjudeltagarna visade ett stort intresse av att delta och få chansen att framföra sina åsikter 
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om ämnet. Det insamlade materialet från semistrukturerade intervjuerna gav 

intervjudeltagarna möjligheten att själva välja vad de skulle lyfta fram i förhållande till 

forskningsfrågorna. En strukturerad intervju skulle eventuellt kunna ha bidragit till en lättare 

transkribering där inte informanten får samma chans att sväva utanför den ställda frågan. I 

denna studie var individens egna åsikter högst relevant därför anses intervjumodellen 

motiverad. Snöbollsselektionen visade sig vara en effektiv metod för att få tillräcklig empiri 

för att kunna besvara studiens frågeställningar.  
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7. Resultat och analys av material 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att redovisas och analyseras utifrån teori och 

tidigare forskning för att få en förståelse för empirin. Analysen är utformad efter fyra olika 

teman, vilka är detsamma som studiens forskningsfrågor: 

 Hur resonerar idrottslärare kring begreppet motivation och hur förmedlas motivation 

till eleverna i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur kopplar idrottslärare val och utformning av undervisningsinnehåll till elevers 

motivation? 

 Hur kan elevmedverkan i val av undervisningsinnehåll påverka elevers motivation till 

att delta i ämnet idrott och hälsa?  

 Vilka arbetssätt har idrottslärare för att motivera elever? 

 

7.1. Hur resonerar idrottslärare kring begreppet motivation och hur förmedlas 

motivation till eleverna i ämnet idrott och hälsa? 

Det empiriska materialet visar att intervjudeltagarna är eniga om att motivation handlar om 

glädje, engagemang och en drivkraft att vilja utvecklas. En intervjudeltagare menar att: 

Eleverna jobbar och tycker att det är kul och går till idrotten med glädje. 

Finns en mening med det man gör, finns en grund varför man gör saker 

och att det är bra. Detta har man nytta av både nu och i framtiden samt att 

man mår bra av det. Det som motiverar är att det är roligt och varierande 

samt att man känner utveckling och detta stärker självförtroendet (Lärare 

1) 

 

En annan intervjudeltagare sammanfattar kort begreppet motivation med att ”viljan 

att lära sig och viljan att utveckla sig. Detta kommer per automatik när man 

kommer till insikt att något är viktigt” (Lärare 4). Lärare 1 och 4:s uttalande går i 

linje med Ryan & Decis (2000b) resonemang kring yttre motivation där läraren 

försöker påverka eleverna att bli intresserade och därmed uppnå en inre motivation. 

Teorin om inre motivation kräver att en aktivitet ska kännas meningsfull för att 

elevers inre motivation ska uppnås.   

 

I likhet med intervjudeltagarnas uttalanden definierar Imsen (2006) begreppet motivation som 

en aktivitet där tankar, känslor och förnuft förs samman och skapar tro till handlingar. Imsens 

resonemang överensstämmer med det som intervjudeltagarna betonar att aktivitet i sig ska ha 
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ett värde för stimulans, vilket går i linje med Håkansson och Sundbergs (2012) begrepp 

”egenvärde”. Ericsson (2003) menar att en positiv bild av ämnet medför en god 

undervisningsmiljö. Detta i sin tur stärker elevens känslor och tankar till en handling i en 

aktivitet som Imsen förklarar.  

 

Intervjudeltagarna förmedlar motivationens betydelse på olika sätt. En av intervjupersonerna 

beskriver ”när jag ska försöka motivera eleverna till varför man ska göra vissa saker så är 

det hälsoaspekten som jag framför allt påvisar. Man kan tänka sig ta reda på vad eleverna 

tänker är det bästa hälsomässigt i deras liv just nu” (Lärare 9). I överenstämmelse med vad 

Lärare 9 beskriver om elevers individuella hälsosituation, menar även Ekberg & Erberth 

(2000) att idrottsläraren har ett ansvar att tillgodose varje enskild elevs utveckling i takt med 

deras egna behov. Intervjudeltagare är eniga om att de får för lite tid med eleverna, vilket 

försvårar att förmedla motivation i förhållande till ämnet. Av denna anledning menar 

intervjupersonerna att man måste kunna erbjuda eleverna verktyg och förståelse för att 

utvecklas. Det är även viktigt att regelbundet beskriva syftet med det man genomför, vilket 

även det motiverar eleverna. I Skolinspektionens tillsyn (2012) framgår det att skolan står 

inför en stor utmaning vad det gäller en individanpassad undervisning i ämnet idrott och hälsa 

för att kunna motivera alla elever.  

 

En annan intervjudeltagare motiverar eleverna genom att förmedla följande: 

 

Man måste vara fysiskt aktiv hela livet, man kan inte bara hålla på några 

veckor eller månader. Jag brukar säga att alla aktiviteter är lika mycket 

värda, spelar ingen roll om du gymmar, springer eller går. Det är viktigt 

att man upplever det är roligt, den träningen blir av. Jag brukar vidare 

prata om vad som händer vid inaktivitet, exempelvis att skelettet urkalkas, 

hjärt- och lungsjukdomar blir nära till hands. Ett aktivt liv blir ett rikare 

och bättre liv! (Lärare 3) 

 

Lärare 3:s uttalanden går i linje med vad forskningen visar angående fysisk inaktivitet. SBU:s 

forskningsrapport (1997) visar tydliga samband med att bristfällig fysisk aktivitet kan leda till 

en mängd kroniska sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt, diabetes, högt blodtryck och övervikt 

med mera. Detta är konsekvenser som kan inträffa vid fysisk inaktivitet, vilket lärare 3 också 

poängterar. Teorin om attributioner som Hassmén, Hassmén & Plate (2003) förklarar, handlar 
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om att människor letar efter orsaker till något för att skapa meningsfullhet. Lärare 3 ger 

exempel på konsekvenser som kan påverka individens hälsa vid fysisk inaktivitet. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att motivationsbegreppet är betydelsefullt och har en 

bred omfattning. Det är viktigt att varje moment i undervisningen får en betydelse och känns 

meningsfullt för eleverna. 

 

7.2. Hur kopplar idrottslärare val och utformning av undervisningsinnehåll till elevers 

motivation? 

I empirin framgår det att intervjudeltagarna är eniga om att det är viktigt att förmedla 

lektionens syfte och mål. En av intervjudeltagarna uttrycker sig på följande sätt: ”Eleverna 

måste ha förståelse för varför vi gör vissa saker, annars tappar vi dom direkt” (Lärare 1). 

Detta kan återigen kopplas samman med teorin om attributioner, där eleverna söker 

meningsfullhet och förståelse för en viss situation eller aktivitet. Om det inte finns ett tydligt 

syfte och mål med undervisningen så kan detta enligt Ryan & Deci (2000b) leda till 

amotivation, vilket innebär att eleverna förlorar motivationen till aktiviteten. Vidare menar 

lärare 1 att ” Lektionens ska ha ett syfte med det man gör och att vi inte gör det bara för att 

bocka av vissa saker. Sen måste det alltid finnas mål som man klarar av” (Lärare 1). 

Annerstedt (2007) poängterar detta i relation till lärare 1:s uttalande genom att realistiska mål 

kan öka chansen för elever att lyckas. Skulle målen vara för höga respektive för låga kan 

elevers motivation påverkas, exempelvis ett misslyckande under lektionen kan drabba elevens 

självförtroende. En annan intervjudeltagare belyser detta dilemma gällande självförtroende 

genom att säga ”moment som känns mer utpekande, exempelvis gymnastik eller simning kan 

påverka elevens motivationsnivå” (Lärare 8). 

 

När lärare 10 beskriver undervisningsinnehållet och dess utformning så menar hen följande:  

 

Man försöker vara ganska bred i ämnet. En lärare styrs ganska mycket av 

eget intresse, men jag försöker också gå utanför den boxen och verkligen 

tänka till vad som är viktigt och få med. Det kan likna ett smörgåsbord där 

inte bara varmrätter exciterar, utan försöka vara breda så att det finns 

dörrar för alla och hitta sitt i. Med detta menar jag att det är viktigt att ha 

olika aktiviteter som stimulerar alla (Lärare 10) 
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I en studie av Ntoumains, Standage, Taylor (2008) har det påvisats att undervisningsinnehållet 

och dess utformning påverkas av lärarens förståelse av eleverna. Det framgår i studien att 

lärare bör tillämpa en meningsfull grund för idrottsundervisningen. Studiens utfall visar att 

lärare som är mer självstyrande, vilket innebär lärare som får bestämma och planera sin 

undervisning utan omgivningens synpunkter i större utsträckning är mer engagerade i att 

tillämpa motivationsstrategier hos elever. Detta kan påverka undervisningsinnehållet och dess 

utformning. 

 

Intervjudeltagarna är eniga om att eleverna ibland ifrågasätter lektionens innehåll. En av 

intervjupersonerna beskriver att ”det förekommer väldigt ofta att eleverna har sina 

synpunkter kring vissa moment och menar på att de aldrig kommer ha användning för detta. 

Många utav eleverna tror att idrotten handlar bara om bollsporter och tävlingar” (Lärare 7). 

Annerstedt (2001) beskriver den svenska skolidrottsundervisningens utveckling utifrån sju 

olika faser. Idag befinner sig skolidrottsundervisningen i så kallade ”hälsofasen”, vilket 

innebär att ämnet idrott och hälsa har fått ett större omfång och mer fokus på 

hälsoperspektivet. Detta betyder i praktiken att eleverna ska få en djupare förståelse inom 

hälsa, livsstil, livsmiljö och livskvalitet. Trots att hälsoperspektivet har speglat ämnet under en 

längre tid är detta fortfarande en stor utmaning för idrottslärare. 

 

Elevernas uppfattningar om att idrotten endast består av bollsporter och tävlingar är något 

som samtliga intervjudeltagare är eniga om att förändra. Ekberg & Erberth (2000) menar att 

en tävling alltid består av vinnare och förlorare, vilket lärare bör ta hänsyn till i 

undervisningen. De elever som förlorar riskerar att få en sämre självkänsla och tappa 

motivationen för ämnet. En av intervjudeltagarna påpekar ofta under lektionens gång att ”man 

tävlar enbart mot sig själv och mot sin egen utveckling” (Lärare 5).  

 

En annan aspekt som berör elevers motivationsnivå i förhållande till idrottsundervisningens 

innehåll är de teoretiska momenten. I det empiriska materialet framgick det att de teoretiska 

momenten var ifrågasatta av eleverna. För att motivera eleverna till dessa moment är det 

viktigt att i ett tidigt skede ge skäl för betydelsen av detta, vilket ofta för med sig ett större 

engagemang hos eleverna. I det centrala innehållet ska eleverna exempelvis kunna utföra 

hjärt- och lungräddning, ha kännedom naturlagar och kulturella traditioner med mera. Detta 

tillämpas bäst med en teoretisk genomgång och är nödvändigt för ämnet idrott och hälsa 

menar intervjudeltagarna.  
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För att göra en teoretisk genomgång mer motiverande, hävdar en av intervjudeltagare förslag 

om att ”teori kan tillämpas i samband med ett praktiskt genomförande, till exempel prata om 

kondition i samband med hinderbana, vilket gör teorin roligare för eleverna” (Lärare 2). 

 

En intervjudeltagare sammanfattar idrottsundervisningens innehåll i förhållande till elevens 

motivationsnivå på följande sätt:  

Visst det finns saker som är tråkigare än andra men bara för det kan man 

inte strunta i de sakerna. Det handlar bara om att vissa saker ska man helt 

enkelt göra och man måste gilla läget. Alla tycker säkert inte om att gå 

och simma och alla tycker inte om att spela basket. Alla gillar inte allting 

hela tiden men man får inte glömma bort att vissa tycker att vissa 

aktiviteter är bra och givande. Man måste tro på det man gör (Lärare 6) 

 

För att förstå intervjudeltagarens uttalande kan detta kopplas till Hassmén, Hassmén & Plate:s 

(2003) resonemang kring attributionsteorin. Det finns tre grundprinciper för attribution som 

kan besvara elevers ifrågasättande i förhållande till lektionsinnehållet. Första grundprincipen 

handlar om att försöka finna sitt eget beteende och därigenom upptäcka orsaker och 

förklaringar till andras beteende. Den andra grundprincipen handlar om att försöka förstå 

omgivningen och leta efter egenskaper som förklarar orsak. Den sista grundprincipen 

behandlar situationen samt elevers färdigheter och personlighet till situationen. 

 

Annerstedt (2007) betonar vikten av att motivera eleverna till fortsatt lärarande. Motivationen 

stärks när eleverna upplever lektionen meningsfull, rolig och intressant, vilket stärker 

elevernas inlärningsprocess. Detta resonemang går i linje med vad lärare 6 uttalar sig om.  

 

7.3. Hur kan elevmedverkan i val av undervisningsinnehåll påverka elevers motivation 

till att delta i ämnet idrott och hälsa?  

I det empiriska materialet framgår det att eleverna till viss del får vara med och bestämma 

lektionsinnehållet. Det råder delade meningar bland intervjudeltagarna om elevinflytande, 

men intervjudeltagarna anser att elevinflytande bidrar med en positiv inställning och en ökad 

motivation hos eleverna. Däremot menar vissa intervjudeltagare att lärarna är så pass styrda i 

förhållande till kursplanen, vilket försvårar elevinflytande. En utav intervjudeltagarna menar 

att ”vi följer kursplanen, skulle eleverna bestämma så skulle ämnet bli smalt. Sedan får 
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eleverna till en viss del fatta egna beslut, men det är inte jätte mycket tycker jag. Vi är för 

styrda, vi styr för mycket” (Lärare 7). En annan intervjudeltagare ger mer utrymme för 

elevinflytande och menar att ”eleverna får vara med och bestämma aktivitet utifrån målen 

som jag har för lektionen, exempelvis kan jag måla upp syftet med lektionen att idag ska vi bli 

starka i kroppen och ställer då frågan till eleverna hur ska vi lägga upp lektionen för att bli 

starkare i kroppen” (Lärare 6).  

 

Ryan & Decis (2000b) teoretiska begrepp inre motivation, yttre motivation och amotivation, 

kan kopplas till elevmedverkan av undervisningens innehåll. Elever har en inre motivation till 

en aktivitet, denna inre motivation eftersträvar alla lärare att uppnå. Idrottslärarna medger att 

idrottsämnet är roligt och det är något som idrottslärare vill avspegla i form av integrerad 

reglering till eleverna. Intervjudeltagarna vill att eleverna ska finna glädje hos idrottsämnet 

och vara fysisk aktiv. En av intervjudeltagarna uttalar sig på följande sätt ”idrottsämnet ska 

vara till för alla oavsett förutsättningar”. Genom att tillåta eleverna påverka undervisningen 

motiveras de genom en inre motivation, detta eftersom eleverna har valt aktiviteter utifrån 

eget intresse. En annan viktig aspekt som lärare, är att kunna kommunicera med de svaga 

eleverna och samtidigt kunna påverka dessa elever till att utföra aktiviteten. Om 

undervisningen är helt styrd av läraren kan det påverka elever till amotivation, vilket kan 

resultera i att de svaga eleverna hamnar utanför och inte känner någon motivation för 

aktiviteten. I och med att kursplanen styr lektionsinnehållet bidrar den yttre motivationen till 

att elever deltar i en viss aktivitet för att få belöning med sitt deltagande och de obligatoriska 

momenten som ingår i kursplanen.  

 

En annan intervjudeltagare påpekar att det måste finnas en viss gränsdragning av hur mycket 

eleverna får påverka lektionsinnehållet. Intervjudeltagaren menar att ”man måste dra en 

gräns, vi måste få med de momenten som inte är lika uppskattande hos eleverna, då det 

många gånger är nödvändiga och viktiga moment. Det är en jättesvår balans att möta 

elevernas önskemål kontra kursplanens upplägg” (Lärare 3). 

Hassmén, Hassmén & Plate (2003) förklarar olika orsakssammanhang som individen strävar 

efter. Av denna anledning kan eleverna uppfatta vissa moment mindre meningsfulla, 

Hassmén, Hassmén & Plate menar att individen söker meningsfullhet i en aktivitet och något 

som fyller individens behov, därför letar individen efter orsakssammanhang till en viss 

aktivitet. Detta kallas för ”Attributioner” när man ställer sig frågan vad orsaken till något är, 

exempelvis varför styrketränar man?  
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Intervjudeltagarna är eniga om att elevinflytande har en positiv inverkan vad det gäller elevers 

motivation. Ett exempel där eleverna har ett stort inflyttande att bestämma lektionens innehåll 

är under ”elevens val”. En intervjudeltagare beskriver elevens val på följande sätt ”elevens 

val erbjuder olika önskemål på aktiviteter, eleverna får utforma lektionerna utifrån deras 

egna önskemål. Alla behöver inte göra exakt likadant och man utövar olika önskade 

aktiviteter på olika sätt. Detta tillfälle som ges en gång i veckan är inte lika styrt efter 

kursplanen” (Lärare 1).  

Lärare 1 uttalande om elevens inflytande kan förklaras utifrån Håkansson & Sundberg (2012) 

definition av begreppet ”egenvärde”, vilket innebär att man finner glädje i att engagera sig i 

en aktivitet eller för lektionsinnehållet.  

Flera intervjudeltagare menar också att det är viktigt att samla klassen efter en lektion och 

tillsammans reflektera över lektionen samt vad som kan förändras i framtiden utifrån deras 

tankar. Intervjudeltagarna menar att detta är en viktig aspekt för att stärka elevers motivation, 

vilket bidrar till att eleverna stimuleras av att kunna påverka lektionens innehåll.  

 

7.4. Vilka arbetssätt har idrottslärare för att motivera eleverna?  

I det empiriska materialet framgår det att intervjudeltagarna är eniga om att relationsarbetet är 

viktigt, vilket också är det centrala vid bemötandet av elever med låg motivation till ämnet. 

Intervjudeltagarna menar att relationsarbetet är en ständig process som pågår under och efter 

lektionstid.  

En av intervjudeltagarna beskriver relationsarbetet på följande sätt:  

Jag tror att om man visar en bra sida av sig själv som lärare så känner 

eleverna den känslan och skapar ett förtroende för mig som lärare. Har 

man en bra relation med eleverna så är det lättare för eleverna att anförtro 

sig till mig, det gör det lättare för eleverna att komma fram under/efter 

lektionen och ställa frågor som de inte annars vågar ställa. På så sätt har 

alla möjlighet att reda ut vissa frågetecken för att kunna lyckas. Förtroendet 

från mig som lärare stimulerar eleverna att lyckas och gör sitt yttersta i alla 

sammanhang (Lärare 6) 

 

Föreställningarna som Lärare 6 beskriver angående relationsarbetet kan tydliggöras utifrån 

”self-efficacy-teorin” som Hassmén, Hassmén & Plate (2003) förklarar. Det ständigt 
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pågående relationsarbetet skapar ett bättre självförtroende i särskilda situationer, vilket 

påverkar elevens motivation och viljan att fortsätta fullfölja aktiviteten.  

 

I relationsarbetet är det även viktigt att förstå varje elev utifrån deras bakgrund. I 

undersökningen som Ntoumains, Standage & Taylor (2008) genomförde har det visat sig 

huruvida lärarna upplever elevers autonomi, det vill säga vilken inverkan detta har hos elevers 

motivation. Studiens utfall visar att lärarens kompetens och tillhörighetskänsla påverkar 

eleven. De strategier som användes i studien för att öka motivationen hos eleverna var att 

skapa en förståelse av eleverna, ge hjälp och stöd samt tillämpa en meningsfull grund för 

idrottsundervisningen. Studien visade även att de lärare som var mer självbestämmande var 

mer engagerade i att tillämpa dessa motivationsstrategier till eleverna.  

En av intervjudeltagarna styrker de ovannämnda resonemangen genom att förklara på följande 

sätt: ”Man måste ha en viss bakgrundsfakta om ”Kalle” hur han är som person. Hur ska jag 

annars kunna bemöta honom? Nej, det går inte alls… Alla elever är unika och det måste man 

ha i tankarna. Man måste vara beslutsam och professionell som lärare så att eleverna kan få 

förtroende för en, det är väldigt viktigt” (Lärare 2). 

 

Alla elever bedöms utifrån sina egna prestationer i skolan inklusive idrottsundervisningen. 

Det är viktigt som lärare att anpassa undervisningen för alla elever oavsett om eleven är svag 

eller stark i ämnet, det ska finnas samma förutsättningar och möjligheter för alla. Hassmén, 

Hassmén & Plate (2003) förklarar begreppet ”prestationsmotivation”, vilket innebär att 

individen försöker att uppnå sina uppsatta mål och därigenom nå framgång. Individens 

engagemang och motivation till en aktivitet påverkas antagligen av sin kompetens och 

fallenhet till aktiviteten. 

En intervjudeltagare beskriver sin anpassade undervisning genom att: 

Som lärare ska man ha olika förslag och alternativ. Är det orientering har 

man exempelvis olika kartor med olika svårighetsgrader. Jag brukar se till 

att en svag elev går med en stark elev och förklarar därefter att den starka 

eleven ska vara ”stödperson” till den osäkra eleven som då känner sig 

tryggare. Därefter brukar jag ha en individuell utvärdering där det ges 

möjlighet att ta del av vad eleven tycker är svårt, detta ger mig som lärare 

underlag för att komma till rätta med elevens brister (Lärare 7) 

När lärare 7 beskriver hur hen anpassar undervisningen i förhållande till elevers 

förutsättningar är då grundtanken med lektionens syfte att varje elev ska lyckas 
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oavsett förutsättning. Detta ställningstagande går i linje med Hassmén, Hassmén & 

Plate (2003) teori ”need achievement theory”, vilket beskriver individens 

efterlängtan på framgång eller att avstå från misslyckande. Denna teori handlar även 

om individens personlighet, prestige och ångest, dessa tillstånd speglar elevens 

prestationssituationer. De elever som strävar efter framgång visar oftare 

prestationsförbättringar, medan de elever som är rädda för ett misslyckande sällan 

visar förbättring. Av denna anledning väljer lärare 7 olika strategier till att få eleven 

motiverad och en känsla av ett aktivt deltagande.   

 

Forskningen som Rasmussen & Eriksson (2004) beskriver visar på ett allmänt känt 

problem där ungdomarna i allt större utsträckning ägnar sig åt stilla sittande 

aktiviteter, exempelvis datorer och tv-spel. Denna problematik har visat sig påverka 

elevers deltagande på idrottsundervisningen. I det empiriska materialet framgår det 

att lärarna aktivt vill motverka denna problematik.  

En av intervjudeltagarna uttalar sig på följande sätt:  

De elever som exempelvis inte har ombyte med sig gäller det att hitta 

orsaken, det kan ofta handla om att de är osäkra på visa moment eller har 

komplex för något. Här gäller det att hitta lösningar för att motivera dessa 

elever och jobba mer individuellt för att stärka deras självförtroende. I vissa 

fall får man köra de obligatoriska momenten utan helklass för att kunna nå 

alla (Lärare 10) 

 

En annan intervjudeltagare ger en lösning kring elever som inte har ombyte med sig. ”Jag 

brukar prata med de elever som kommer utan kläder sedan är jag förbered på att dela ut 

ombyte, har en uppsättning för pojkar respektive flickor” (Lärare 3). 

 

Det viktigaste bidraget till att aktivt få med de lågt motiverade eleverna är att kunna generera 

en trygg utbildningsmiljö med en nivå som passar alla elever. I Skolverket (2011) framgår det 

i skolans värdegrund och uppdrag att ”skolan ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”.  

En av intervjudeltagarna förhåller sig till skolans värdegrundsuppdrag och förklara följande:  
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Jag är bestämd och hård med att inte skratta åt andras misslyckanden, det 

gäller att ha tydliga regler exempelvis, under en simundervisning inte knuffa 

i någon i vattnet. Jag pratar ofta om att man ska ha glimten i ögat och inte 

det onda ögat. Jag också förklara för eleverna att det är bättre att göra 

hundra procent fel än femtio procent rätt. Vid slutet av en lektion ges 

möjlighet till reflektion och detta bidrar med att eleverna inte är ensamma 

om allt som är svårt då fler erkänner (Lärare 5) 

 

Skolinspektionens tillsyn (2012) visar att lärarna överlag är erfarna på att skapa en trygg, 

stödjande och uppmuntrande lärandemiljö. Detta framgår även i det empiriska materialet att 

en trygg utbildningsmiljö är högt värderat av lärarna.  

 

I det empiriska materialet framkommer det mängder av konkreta förslag på strategier som 

bidrar till en ökad motivation hos eleverna. En intervjudeltagare menar att:  

Man måste vara aktiv som ledare, vara närvarande, bry sig om eleverna, ge 

beröm och se alla elever. Det kan vara enkla saker som att tilltala någon vid 

namn, ge en klapp på axeln och så vidare. Sen är det viktigt att ge eleverna 

feedback efter lektionen eller på en annan miljö på skolan, det tror jag är 

viktigt för att stärka deras motivation (Lärare 4) 

 

Utfallet av Isbergs rapport (2009) visade att elevers motivation till ämnet idrott och hälsa 

påverkades av lärarnas feedback, dokumentation av fysiska aktiviteter samt social påverkan.  

I studien visades även att lärarnas förväntningar, inställning samt feedback till 

eleverna hade en betydande roll för elevers motivation till ämnet, vilket stämmer 

överrens med vad lärare 4 betonar. 

 

Få eleverna känna sig delaktiga. Spela musik under lektionen efter deras 

önskemål, få in önskelektioner, låt eleverna själva få berätta vad de mer 

behöver träna på för att utvecklas, peppa samtliga elever och sprida glädje. 

Jag brukar ofta förklara för eleverna att alla inte behöver lika, men man 

kan ändå uppnå målen. Det är också viktigt att erbjuda en variation i 

undervisningens innehåll för att det ska passa alla (Lärare 7) 
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Lärare 4 och lärare 7 uttalande representerar de övriga intervjudeltagarnas tankar och 

synpunkter gällande förslag på strategier och förhållningsätt till en bättre motivation hos 

eleverna.  

Intervjudeltagarnas tankar och idéer går i linje med Hagger, Koka, Pihu & Velos (2008) 

undersökning som utgick från tre hypoteser för att ta reda på hur elever uppfattar lärares 

stödjande arbetssätt. Första hypotesen handlade om självbestämmandeteorin och en betydelse 

av autonomistödjande kontext, vilket innebär hur elevers inre motivation till ämnet idrott och 

hälsa berörs av de inlärningsstrategierna som appliceras av läraren. Den andra hypotesen 

behandlar inlärningsstrategier som berör lärarens respons till eleverna och hur detta kan 

påverka eleverna på fritiden. Den sista hypotesen innefattar hur inre motivation i 

idrottsundervisningen påverkar motivationen på fritiden. Studien visar exempel på hur dessa 

hypoteser kan komma till uttryck i praktisk verksamhet, det vill säga motiverade arbetsformer 

och lärares respons, vilket kan leda till en positiv påverkan på elevers motivation. Resultatet 

visar även att elever hade fortsatt motivation för fysisk aktivitet på fritiden, detta tack vare 

motivationen under skolidrotten. 
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8. Diskussion  

Avsnittet inleds med en sammanfattning och diskussion av det resultat som framtagits vid 

analysen av det empiriska materialet. Därefter presenteras en konklusion utifrån studiens 

forskningsfrågor. Slutligen avslutas detta avsnitt med förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med föreliggande studie var att bidra till forskningen och diskussionen om 

motivationsarbete i skolan inom ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Studien avgränsades 

till grundskolans senare år.  

 

8.1. Sammanfattning av resultat och analys 

Samtliga intervjudeltagare kopplar begreppet motivation till glädje, engagemang och viljan att 

utvecklas. Imsen (2006) understryker att begreppet motivation handlar om tankar och känslor 

som påverkar handlingen.  

Engström (1999) menar att det finns olika värden av motivationsbegreppet, dessa värden är 

bland annat investeringsvärden och egenvärden, vilket är det centrala som idrottslärare strävar 

efter för att skapa motivation till ämnet. Idrottslärarna värdesätter dessa begrepp men upplever 

däremot att det är ett tidskrävande arbete och menar på att tiden inte räcker till. Lärarna 

önskar att det fanns mer tid till att förmedla eleverna verktyg och förståelse för att utvecklas i 

ämnet samt stärka elevers motivation. Idrottslärare och lärare överlag har ett ansvar att 

tillgodose varje enskild elevs utveckling i takt med deras behov som Ekberg & Erberth (2000) 

redovisar.  

 

Vid frågan om val av undervisningsinnehåll och dess utformning i relation till elevers 

motivationsnivå är samtliga idrottslärare eniga om att det är viktigt att förmedla lektionens 

syfte och mål. Annerstedt (2007) menar att det är viktigt som lärare att ha realistiska mål med 

lektionerna, detta för att inte elevers motivation och självförtroende ska påverkas. 

Intervjudeltagarna menar att vissa moment i undervisningens innehåll anses vara utpekande 

och därför kan elevers motivation påverkas. Vidare menar idrottslärarna att det är viktigt att 

ha en stor variation av aktiviteter som kan stimulera samtliga elever. Detta kan utvecklas 

genom att läraren är mer självbestämmande, vilket innebär att läraren bestämmer och planerar 

sin undervisning utan omgivningens synpunkter och engagerad i att tillämpa 

motivationsstrategier hos eleverna, vilket då kan påverka undervisningsinnehållet och dess 

utformning menar Ntoumains, Standage & Taylor (2008). 
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 Idrottslärarna menar att de ofta får synpunkter av eleverna vad det gäller lektionens innehåll. 

Lärarna menar att eleverna uppfattar idrottsämnet som en tävling som endast består av 

bollsporter, detta vill samtliga idrottslärare förändra, Ekberg & Erberth (2000) menar att en 

tävling alltid består att vinnare och förlorare vilket kan påverka elevers självkänsla och 

motivation i förhållande till ämnet. Annerstedt (2001) beskriver skolidrottsundervisningen 

utveckling utifrån olika faser, vilket innebär att ämnet idrott och hälsa idag har fått ett större 

omfång och mer fokus på hälsa. Detta innebär i praktiken att ämnet strävar efter en djupare 

förståelse om hälsa, livsstil, livsmiljö och livskvalité.  

En annan aspekt som ifrågasätts av eleverna i förhållande till idrottsundervisningens innehåll 

är det teoretiska momenten. Idrottslärarna menar att teoretiska momenten är viktiga, men att 

det kan förmedlas på olika sätt, exempelvis i anknytning till praktiska genomföranden för att 

motivera eleverna och göra det roligt. Annerstedt (2007) menar att motivationen stärks när 

eleverna upplever lektionen meningsfull, rolig och intressant vilket underlättar elevernas 

inlärningsprocess.  

 

Intervjudeltagarna är eniga om att elevinflytande bidrar till en positiv inställning hos eleverna 

och stärker deras motivation, medan vissa idrottslärare anser att kursplanen styr deras 

undervisning och dess utformning och på så sätt försvåras elevinflytandet. Håkansson & 

Sundberg (2012) definierar begreppet egenvärde genom att man ska finna glädje i att 

engagera sig i en aktivitet eller för lektionsinnehållet, vilket flera idrottslärare anser är viktigt. 

Idrottslärarna menar att reflektioner och återkopplingar är viktigt för att stärka elevers 

motivation, vilket även bidrar till att eleverna stimuleras av att kunna påverka lektionens 

innehåll.  

 

Vad det gäller idrottslärares bemötande kring elevers låga motivation till ämnet idrott och 

hälsa är idrottslärarna eniga om att relationsarbete är det centrala för motivationsarbetet och är 

ständigt pågående process. Hassmén, Hassmén & Plate (2003) menar att relationsarbetet 

stärker självförtroendet hos eleverna i särskilda situationer, vilket bidrar med en ökad 

motivation och viljan att fullfölja en aktivitet. Ett relationsarbete bygger enligt idrottslärarna 

på förtroende, kännedom och ett professionellt uppträdande som lärare.  

 

Idrottslärarna anser att man ska anpassa undervisningen för alla elever oavsett intresse för 

ämnet, det ska finnas samma förutsättningar och möjlighet för alla. Hassmén, Hassmén & 

Plate (2003) gör en liknande beskrivning genom begreppet prestationsmotivation där elevens 
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engagemang och motivation skulle påverkas av elevens kompetens och fallenhet till en viss 

aktivitet.  

 

Ett allmänt erkänt problem som forskningen av Rasmussen & Eriksson (2004) har påvisat är 

att ungdomar har blivit mer inaktiva på fritiden, vilket har påverkat elevers deltagande i 

idrottsundervisningen. Idrottslärarna har uppmärksammat denna problematik och försöker att 

hitta lösningar för att motivera eleverna till att vara mer fysiskt aktiva. Idrottslärarna utgår 

ifrån olika strategier för att motverka denna problematik genom att förbereda alternativa 

aktiviteter för elever som inte deltar i undervisningen samt bistår med kläder till elever som 

”glömt” ombyte. De elever som har en låg motivation till ämnet använder sig vanligtvis av 

dessa bortförklaringar. Idrottslärarna menar att elevers känslor till ämnet kan ha att göra med 

elevers bortförklaringar och frånvaro. Skolinspektionens tillsyn (2012) understryker att 

lärarna överlag är duktiga på att skapa en trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö, 

vilket intervjudeltagarna värderar högt. 

 

8.2. Konklusion 

Vid inledningen av denna studie presenterade vi problematiken angående motivationsarbetets 

existens inom lärarprogrammet. I den verksamhetsförlagda utbildningen kunde vi konstatera 

att motivationsarbetet behöver utvecklas inom ämnet idrott och hälsa. I denna studie har vi 

fått studera hur idrottslärare på högstadiet arbetar med motivationsarbetet i ämnet idrott och 

hälsa. Slutsatserna av studien är att det tycks vara viktigt som idrottslärare att arbeta aktivt 

med relationsarbetet gentemot eleverna. Att ge eleverna en kontinuerlig feedback och 

återkoppling tycks stärka elevers förutsättningar till ämnet. Det teoretiska begreppet 

prestationsmotivation som Hassmén, Hassmén & Plate (2003) förklarar genom att elevers 

engagemang och motivation till en aktivitet påverkas av elevens kompetens och fallenhet till 

aktiviteten. Det empiriska materialet visar att prestationen höjs genom att individanpassa 

undervisningen samt ha en stor variation av aktiviteter i undervisningen för att stimulera 

samtliga elever. Av denna anledning är motivationsarbetet för idrottslärare en stor utmaning 

och kräver mycket tid och engagemang, vilket även visades i det empiriska materialet där 

lärarna önskar få mer tid till detta. Ryan & Deci (2000b) menar att det är viktigt som 

idrottslärare att få eleven att finna ett värde med sitt deltagande och se fördelen genom ett 

större perspektiv, detta ligger till grund för det teoretiska begreppet yttre motivation. 
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8.3. Förslag till vidare forskning 

Denna studie ville ta reda på idrottslärarnas syn på motivationsarbetet. Sammanställningen av 

det empiriska materialet visar därför endast lärarnas arbete kring detta område. Det hade varit 

intressant att ta reda på hur eleverna i relation till lärares insatser påverkas.  

 

För att ytterligare stärka studiens utfall hade det varit intressant att undersöka fler skolor från 

andra delar av landet för att finna likheter och skillnader bland lärares motivationsarbete och 

elevers bemötande av detta.  
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10. Bilagor 

10.1. Intervjuguide- Lärare 

Bakgrund  

 Vilka utbildningar har du? Var studerade du?  

 Under hur lång tid har du jobbat som lärare? Vilka andra anställningar har du haft?  

 Känns läraryrket rätt för dig?  

 Trivs du med ditt yrke? 

 Är du engagerad i någon aktivitet utanför skolan? 

Förklaring kring motivation  

 Vad är motivation för dig?  

 Vilka faktorer tror du ökar/minskar motivationen hos elever att delta i 

idrottsundervisningen? 

 Hur förmedlas betydelsen av fysisk aktivitet/inaktivitet inom ämnet idrott och hälsa?  

Idrottsundervisningens innehåll/ elevmedverkan 

 Vilket/vilka moment är det svårast att motivera eleverna till? 

 Hur ser du på elevens inflytande i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur visar du eleverna syftet/målet med lektionen?  

Metoder/strategier och miljö  

 Vilka olika metoder och strategier kan du tipsa om vad det gäller att motivera 

eleverna?  

 Hänger relationsarbete och motivationsarbete ihop? 

 Hur försöker du motivera de elever som kommer utan ombyte samt de som sällan 

deltar/aldrig deltar? 

 Hur anpassar du undervisningen i förhållande till elevers fysiska förutsättningar? 

 Hur gör du för att generera en trygg utbildningsmiljö där alla vågar vara delaktiga och 

misslyckas? 
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10.2. Informationsbrev 

 

      

 

 

Hej 

 

Vi är två studenter som vid Uppsala Universitet läser examensterminen på lärarprogrammet. 

Vi ska under denna termin skriva D-uppsats i ämnet idrott och hälsa. I detta arbete önskar vi 

undersöka vad högstadielärares synsätt är av begreppet motivation i ämnet idrott och hälsa 

samt deras erfarenheter kring motivationsarbetet i ämnet idrott och hälsa. Allt underlag 

kommer att behandlas utifrån forskningsetiska principer och därtill anonymiseras. 

Deltagandet är därför anonymt och helt frivilligt och går att avbryta när som helst under 

undersökningens gång. Underlaget kommer endast att användas i studiens syfte.  

 

Vi skulle uppskatta ditt deltagande för en intervju! 

 

Tack på förhand  

 

Pedram Izadian och Johan Henriks 

 

Kontaktuppgifter: 

Pedram Izadian pedram.izadian.5825@student.uu.se  

Tel. 076-423 59 76 

Johan Henriks johan.Henriks.2489@student.uu.se  

Tel. 076-861 10 76 

 

Handledare:  

Mats Bratteby mats.bratteby@edu.uu.se 
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