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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka inkluderande metoder lärare använder, på en 

högstadieskola, i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna är: 

  

1. Hur motiverar läraren omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa? 

2. Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att omotiverade elever ska känna sig 

inkluderade i undervisningen? 

 

Metod 

Studien är kvalitativ med intervjuer som metod. Öppna frågor har använts till de lärare i idrott 

och hälsa som valde att ställa upp i denna studie.  

Fem lärare i idrott och hälsa har deltagit i denna studie, alla är lärare på skolor i södra delen 

av Stockholmsområdet. SDT, Self Determination Theory har varit en teoretisk utgångspunkt 

när datainsamlingen skulle analyseras.  

 

Resultat 

Samtliga lärare jobbar individanpassat och jobbar med eleverna på det personliga planet. Alla 

lärarna värdesätter relationen till eleverna och tycker att den är viktig för att eleverna ska 

känna sig delaktiga och hamna i ett sammanhang på idrottslektionerna. Samtliga lärare lyfter 

vikten av relationen med elever för att få dem att vilja kommer till lektionerna i idrott och 

hälsa, och där några lärare också försöker möta eleverna där de är. Har de inte kläder så kan 

man vara med ändå just för att få dem att vara med på idrottslektionerna och att lyckas.  

 

Slutsats 

Erfarna lärare jobbar både medvetet men även omedvetet med att få alla elever att delta i 

undervisningen i idrott och hälsa och att klara kunskapskraven. De använder just SDT som 

metod där de ser till elevens behov och skapar relationer med eleverna så eleverna upplever 

mening med lektionerna i idrott och hälsa och framförallt att få vara en del av ett 

sammanhang och bli sedda.  
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1. Inledning 

 

  

Läsåret 2016-2017 hade 2 % av Sveriges elever streck i år 9 och 6,9 % av eleverna F i ämnet 

idrott och hälsa, enligt statistik från Skolverket.  Kan lärares förhållningssätt påverka att inga 

elever får F i ämnet idrott och hälsa? Detta skulle i så fall göra att fler människor får en 

positiv syn på att röra sig och få bättre vanor för framtiden. Hur motiverar lärare omotiverade 

elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa och hur gör lärare för att eleverna ska känna 

sig inkluderade i undervisningen? Bakgrunden till ämnet, hur lärare motiverar omotiverade 

elever, är att vårt land behöver främja folkhälsan och få svenska ungdomars hälsa- och 

tränings vanor att förbättras. Själv arbetar jag som lärare i idrott och hälsa och har träffat ett 

antal elever som ofta glömmer kläder eller kommer med ursäkter för att inte delta i 

undervisningen.  

 

  

1. 1 Bakgrund 

 

Skolan har en viktig roll i att uppmuntra barn som inte idrottar på fritiden till att vara fysiskt 

aktiva. Enligt Dartsch, m.fl (2017) är det idag bara 44 procent av pojkar och 22 procent av 

flickor som kommer upp till de 60 minuter om är rekommendationen dör fysisk aktivitet varje 

dag. Det kan innebära att cykla till skolan, leka på raster men även tävlingsidrott på fritiden. 

Det är den första nationella undersökningen som mätt fysisk aktivitet med rörelsemätare och 

inte bara enkäter. (Dartsch, m.fl , 2017, s36) Här har lärare i idrott och hälsa en stör möjlighet 

att kunna påverka elevers intresse att röra på sig både i skolan men även på fritiden. All den 

fysiska aktiviteten behöver inte bara bestå av styrd träning, utan kan även bestå av spontan 

fysisk aktivitet. Kan lärare motivera elever genom sitt engagemang och relationen till dem så 

finns möjligheten att barn och ungdomar finner ett större intresse för fysisk aktivitet  
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1.1.1 Motivera elever med lektionsplanering 

 

I Hatties bok lyfter han betydelsen av lärarens förberedelser av lektionen för att motivera 

eleverna. Läraren ska i sin planering tänka på elevens tidigare prestationer, både negativt och 

positivt, men även hur elevens förväntade progression ska se ut. Han menar att duktiga elever 

presterar ännu mer och mindre duktiga elever presterar ännu mindre. Här behöver läraren 

möta alla elever på deras nivå för att eleverna ska känna någon mening med lektionen. Det är 

av stor vikt att läraren vet vilken kunskapsnivå eleverna ligger på, och där nyckeln är att 

erbjuda eleven en undervisning som är på nästa nivå i hans/hennes lärande. (Hattie, 2012, s. 

59ff) 

 

 

1.1.2 Motivera eleverna under lektionen 

  

Rutiner och förutsägbarhet skapar trygghet hos elever som känner sig osäkra. Genom att ha 

struktur på lektionerna hjälper läraren eleverna att bara fokusera på innehållet. De lärare som 

har struktur i sin undervisning får eleverna att bara fokusera på att lära sig det som lektionen 

innehåller. Saknar läraren struktur på lektionerna behöver eleverna själva strukturera 

lektionen och kan därmed inte fokusera på innehållet till lika stor utsträckning, det krävs 

därför mer av eleverna om lärare saknar struktur på sina lektioner. Att ha ett återkommande 

sätt att inleda varje lektion, skapar därmed rimliga förväntningar hos eleverna och de vet vad 

som kommer hända. (Ahlén, 2011, s. 41ff) 

 

Hattie menar att läraren behöver sammanfatta i slutet av lektionen vad eleverna har lärt sig 

och om de uppnått målet eller vad som är kvar för att de ska nå målet. (Hattie, 2012, s. 186ff) 

 

Det är viktigt att läraren försöker motverka starka grupperingar som kan ha negativ inverkan. 

I Berglunds studie om varför flickor skolkar från idrotten berättar alla de intervjuade att 

grupperingar i klassen var en av orsakerna. Flickorna berättar att andra gäng i klassen gjorde 

att de kände sig osäkra.  Flera av dessa elever berättar också att de blev förolämpade av andra 

när de väl deltog i undervisningen i ämnet idrott och hälsa, och det gjorde att de blev ännu 

mer rädda för att göra fel. Alla i intervjun tycker också att synen på sin kropp spelade roll och 

berättar att de har bantat någon gång i sitt liv. Att känna att det finns fel på sin kropp och att 
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samtidigt hantera en ny situation kan göra att det blir extra stor press just på lektionerna i 

idrott och hälsa. En negativ bild över ens kropp kan göra att självbilden försvagas. Detta vill 

elever som har dessa känslor undvika och skolkar då från idrotten. Läraren behöver stärka 

eleverna att våga göra fel och se till att det råder ett positivt klimat på lektionerna i idrott och 

hälsa så att alla elever vågar delta. (Berglund, 2006, s. 16ff) 

  

Elever som är negativt inställda till ämnet idrott och hälsa vill inte alltid ha blandade grupper 

på lektionerna utan vill också ha särundervisning. Framförallt är flickorna som vill ha 

könsuppdelad undervisning. Även bland de negativa pojkarna så finns det elever som inte vill 

ha könsblandade grupper. (Redelius, 2004, s. 43) Redelius menar också att många av de 

elever som är negativa till idrott ogillar bollsport och tycker att det är det vanligaste 

förekommande momentet. (Redelius, 2004, s.44) 

 

   

1.1.3 Föräldrars och fysiska fritidsaktiviteters påverkan på motivation 

  

I en studie av Redelius från 2004 säger hon att elever som är negativt inställda till ämnet 

idrott och hälsa tror i högre utsträckning att deras föräldrar tycker att idrott och hälsa är ett 

mindre viktigt skolämne. Många elever vet däremot inte hur deras föräldrar ställer sig till 

ämnet utan gör egna tolkningar på hur viktigt ämnet är. Enligt Redelius uppfattar duktiga 

flickor att deras föräldrar tycker att idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan.  (Redelius, 

2004, s.43-44) 

 

Redelius kan även se i sin studie, att elever som har föräldrar som är positiva till 

fritidsaktiviteter inom olika idrott och föreningsliv etc, har oftast en positiv inställning till 

ämnet idrott och hälsa i skolan. Är föräldrarna drivna för fritidsaktivitet speglar det ofta hur 

eleverna lyckas på lektionerna i idrott och hälsa och elevernas positiva inställning. (Redelius, 

2004, s.44-45) 
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1.1.4 Lärarens sätt att motivera eleverna 

 

Från USA har en studie gjorts kring att lärarens personliga och sociala ansvar har betydelse 

för hur eleven känner sig motiverad i undervisningen i idrott och hälsa. Där visar det sig 

också att, desto större ansvar eleverna tar, både socialt och fysiskt, ju mer villiga är eleverna 

att vara mer fysiskt aktiva. Dessutom lyfts det fram att lagarbete är viktigt för 

sammanhållning och för elevernas motivation. Den som kan påverka elevernas ansvar och hur 

det sociala samspelet på lektionerna fungerar, är läraren och det förhållningssätt som läraren 

har till lektionen i idrott och hälsa. (Li & Wright, m.fl. 2008 s. 167ff) 

   

I en annan studie om lärare i ämnet idrott och hälsa lyfter man motivationsarbetet och hur 

lärare skapar livslång förståelse för fysisk aktivitet. I studien har det gjorts kvalitativa 

intervjuer av utbildade lärare i ämnet idrott och hälsa och deras arbete. Studien visar att 

lärarna saknar tid och även hjälp från speciallärare. Den visar också att elevers bristande 

självkänsla och rädsla för att misslyckas är det största problemet i att de inte vill vara med på 

lektionerna i idrott och hälsa. Dessa elever upplever att de inte kan påverka lektionerna och 

deras inflytande är bristfälligt. En bra dialog med läraren blir då nödvändig och lärarens 

förhållningsätt viktigt hur man bemöter eleverna. Lärarna i den här undersökningen hade som 

mål att ge eleverna ökad förståelse för fysisk aktivitet och vikten av den, men ingen i 

undersökningen kunde beskriva hur de jobbar för att nå det målet. (Pettersson & Åberg, 2009, 

s. 24ff) 

  

I en tredje undersökning som gjorts om hur grundskolelärare i ämnet idrott och hälsa arbetar 

för att få omotiverade elever att delta, har både intervjuer och observationer använts. Där 

framkommer det att dialog mellan eleven och läraren är viktig eftersom eleverna är rädda för 

att misslyckas. Några av lärarna försöker ta reda på varför eleverna inte är med på lektionerna 

i idrott och hälsa. Flera lärare i studierna anser att föräldrar, elev och lärare behöver samverka 

för att få det att fungera och för att eleverna ska motivera sig. Lärares motivationsarbete 

varierar mycket och flera lärare anser att föräldrar har störst ansvar här. (Ilén, 2011, s. 27ff) 

  

I en kinesisk studie som gjordes 2015 förespråkas nya metoder för lärare istället för de 

traditionella metoderna. Tidigare har lärare använt mer auktoritära metoder som gjort att 

elever blivit rädda för läraren och det har skapat ett stort avstånd mellan elev och lärare. I den 
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här studien förespråkas ökad kommunikation mellan lärare och elever och att det uppstår en 

god relation.  En två-vägskommunikation ger en bra stämning. Elever får därmed en lättare 

känslomässig positiv upplevelse av ämnet idrott och hälsa. Läraren får ta ner sig själv och 

istället fokusera på att förstå sina elever och ändra sitt förhållningsätt mot eleverna. Då 

kommer eleverna uppnå mer än att de bara får undervisning i idrott och hälsa. (Fan, 2015, s. 

3031ff) 

 

1.2 Forskningsläge 

 

Enligt en amerikansk studie som gjorts av Cothran är det alltid en utmaning att få studenter 

delaktiga i undervisningen i idrott och hälsa. Elever som kände sig mer positivt inställda till 

skolan och kände delaktighet i skolan, hade lättare att delta i undervisningen i idrott och hälsa. 

Ett problem var att det var väldigt stora klasser på lektionerna i idrott och hälsa, från 40-90 

elever på samma gång. I dessa klasser är det i princip omöjligt att skapa personliga relationer 

och nära kontakt mellan elev och lärare. Det blev inte heller så mycket vänskap som växte 

fram mellan elever i dessa stora grupper. Detta spelade roll för elever som inte ville delta eller 

tyckte att det var svårt. Eleverna upplevde också press på att klä sig på ett visst sätt. Det fanns 

också en viss jargong i hur man är mot varandra som gör att det är svårare för nya elever att 

komma in i gruppen men även göra det svårare för osäkra elever att komma med i gruppen. 

Slutsatsen i den här studien är att lärare behöver bli bättre på att skapa personliga relationer 

med eleverna. (Cothran, 1999, s. 238ff) 

 

De Meyer mfl. menar i studie från 2014 att en kontrollerande lärostil påverkar motivationen 

hos elever i undervisningen i idrott och hälsa. Elever blir mer känsliga av kontrollerande 

lärare som upplevs mer irriterande och ilskna.  Elevers motivation är till stor del beroende av 

hur deras lärare integrerar med dem. Detta påverkar även elevernas glädje och engagemangi 

ämnet. (De Meyer, Tallir mfl. 2014, s. 541f) 

 

Enligt Haerens mfl. mår eleverna bra när läraren vill utveckla dem och anpassa 

undervisningen utifrån deras intressen, personliga mål och personliga preferenser. Elever mår 

bra av att känna sig lyssnade på och att deras röst blir hörd.  Att ge positiv feedback har också 

stor betydelse för undervisningen i idrott och hälsa. Lärare kan behöva bli observerade för att 

bli uppmärksammade på sitt eget beteende i klassrummet eller idrottshallen. I studien 



6 

 

uttrycker elever att de tycker det är bättre när läraren är varm och inlyssnande och ger stöd i 

utövandet av övningarna inom undervisningen i idrott och hälsa. (Haerens L m.fl. 2013, s. 

10ff) 

 

Jacobs mfl skriver i sin studie från 2013 att det är viktigt att elever lär känna sig själva och får 

utvecklas och ha roligt tillsammans med andra elever. Eleverna utvecklar också förmågan att 

klara av både förluster och vinster i olika matcher och tävlingar och får interagera mycket 

tillsammans med andra elever. Lärarna ska uppmuntra eleverna att våga prova nya övningar 

och att hjälpa varandra. Eleverna får också reflektera över sitt uppförande och deltagande och 

lära sig acceptera skillnader mellan elever när det gäller fysisk aktivitet. En lärare i studien 

berättar att om det inte fungerar med en elevs uppförande, kan läraren ta ut den från lektionen 

ett tag för att efter det ha ett reflekterande samtal om vad som behöver förbättras. Det visar sig 

också att lärare inte utbildas tillräckligt i den här sociala skickligheten i att utveckla elever att 

interagera med andra. Lärare får istället prova sig fram och sedan använda sig av sina egna 

erfarenheter. (Jacobs m.fl., 2013, s. 1-14) 

 

I en studie som gjorts i USA 2010 provade man att lägga in mycket idrott och hälsa i skolor 

där elever hade låg studiemotivation. Eleverna hade inte mer bollsport utan självförsvar och 

thai-chi. Eleverna fick sätta egna mål, även långsiktiga mål utifrån vad de ville uppnå i 

livet.  Modellen kallas TPSR-modellen och innebär lärande för personligt och socialt 

ansvarstagande.  Studien visade att det hade gott resultat. Eleverna fick bättre fokus i skolan, 

bättre uppförande, lyckades bättre i skolan och kunde även visa mer känslor för andra 

människor. (Wright m.fl, 2010, s. 286-296) 
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1.3  Teoretisk utgångspunkt 

  

Self-Determination Theory, som oftast förkortas SDT, är en motivationsteori som har 

utvecklats av psykologerna Edward L. Deci och Richard M. Ryan på University of Rochester. 

Teorin används för att förstå vilka faktorer som påverkar vår motivation. Inom SDT används 

begreppen inre och yttre motivation som är kopplade till inre och yttre faktorer som påverkar 

motivationen. Exempel på inre faktorer kan vara självförverkligande, nyfikenhet och 

personlig utveckling. Yttre faktorer kan vara t.ex. pengar, berömmelse eller tillgångar. Det 

samspelet mellan dessa två faktorer som är grunden i SDT. Det som efterstävas framförallt i 

denna teori är just de inre faktorerna för att kunna fastställa ett beteende hos människor. 

(Ryan & Deci, 2000, s.68) 

 

I skolsammanhang kan yttre motivation vara att elever strävar efter ett högt betyg eller att 

undvika att bli bestraffad. Inre motivation är att elever gör en skoluppgift för att den är 

intressant och för att den för med sig glädje till eleven. En elev som är inre motiverad behöver 

varken belöning eller hot om bestraffning, för det blir en belöning i sig att genomföra 

uppgiften. SDT belyser hur lärare kan stödja elever för att öka dess inre motivation. Teorin 

SDT visar att stöd från lärare rent allmänt gynnar elevens inre motivation. Elever blir 

motiverade när de känner att de har kontroll över sitt skolarbete och kan påverka det. Det 

bygger på en motivationsteori om att människor i grunden vill ta till sig kunskap och hur det 

sociala sammanhanget påverkar. En individ kan välja att göra något av egen vilja eller till 

följd av yttre omständigheter och belöningar. (Ryan & Deci, 2000, s.70ff) 

 

För att elever ska känna motivation till studier behöver tre grundläggande behov vara 

uppfyllda. Detta är möjligheter att utvecklas i skolan (kompensationsbehov), möjlighet att 

utveckla bra relationer (samhörighetsbehov) och möjlighet att vara med och välja vissa 

skoluppgifter (autonomibehov). Om dessa behov inte tillgodoses finns risk att eleverna inte 

gör skoluppgifterna utav glädje utan av externa krav från t.ex. lärare. Belöning upplevs oftast 

kontrollerande och kan därmed skada den inre motivationen. Elever som t.ex. riskerar att bli 

bestraffade om de inte lyckas med att utföra en uppgift känner sig kontrollerade. Behovet av 

goda relationer med kompisar och lärare har stor betydelse för en elevs inre motivation. Detta 

kan handla om att läraren ger eleverna möjligheten att fatta egna beslut, ger bra återkoppling, 
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konstruktiv kritik och beröm samt förmedlar att de tror på elevens förmåga att klara uppgiften 

i skolan. (Ryan & Deci, 2000, s.83ff) 

 

Det finns tre fundamentala behov som gynnar den inre processen hos oss människor. Dessa 

tre behov är kompetens, självständighet och släktskap. Dessa behov är kopplade till 

människans välmående och utveckling.(Ryan & Deci, 2000, s.68) Genom att jobba med dessa 

behov och stärka dem så kommer även den inre motivationen att stärkas, oavsett om man är 

lärare i idrott och hälsa, chef för ett stort företag eller en förälder.  

 

Genom att öka kunskaperna och sin skicklighet inom ämnet ökar motivationen att lyckas och 

drivet hos människor ökar. Kompetensen är de enskilt mest centrala psykologisaka behovet 

hos människan för att ge energi och vilja att aktivera sig.(Ryan & Deci, 2000, s.231)  

 

Människor som är självständiga stimulerar den inre motivationen genom att de finner en inre 

tillfredställelse och känner sig bra. De som är självständiga letar efter nya utmaningar och 

erfarenheter i liver och sätter upp nya mål i livet, som i sin tur leder till mindre stress för dessa 

människor. (Ryan & Deci, 2000, s.72)  

 

Det sista grundläggande behovet för människors utveckling och motivation är släktskap. 

Människor strävar efter gemenskap och att känna sig delaktiga, vara den del av en grupp. Att 

kunna bry sig om varandra, men även att älska och att älskas. (Ryan & Deci, 2000, s.227) Det 

som kan vara intressant i detta är att släktskapet och självständigheten kan konkurrera med 

varandra och skapa en konflikt. Samtidigt som människan ska klara sig själv så ska det finnas 

en tillhörighet bland andra människor. För att kunna nå maximal motivation är det viktigt att 

ge båda dessa behov plats för att få existera och verka i frid med varandra. (Ryan & Deci, 

2000, s.253) 
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Norma & Sandh beskriver effekten av när man motiverar sina barn, elever eller sin personal 

på ett bra sätt: 

 

“En kompetent doktor ställer diagnosen och medicinerar 

rätt för att nå optimal effekt. På samma sätt kan olika 

motivationsfaktorer implementeras och ”medicineras” 

på en grupp människor för att nå optimal motivation.” 

(Norman & Sandh, 2011, s. 20) 

 

Motivation påverkas av att människan har en naturlig drivkraft att bemästra sin miljö och att 

det kan finnas individ-och miljöfaktorer som kan hämma eller främja motivationen. 

Människor har enligt SDT behov av att känna koppling till andra människor, kunna hantera 

sin miljö och en känsla av valfrihet och att bestämma själv. Om en miljö är för kontrollerande 

och tvingar människor att bete sig på ett visst sätt genom bedömning, belöningar och hot, så 

motverkar det den inre motivationen. För att kunna motivera en elev är relationsskapandet 

viktigt för att veta vad olika elever har för behov och vad som motiverar dem. (Deci & Ryan, 

1985, s. 33ff) 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare motiverar omotiverade elever, på en 

högstadieskola, i ämnet idrott och hälsa med utgångspunkt från dessa frågeställningar: 

  

1. Hur får läraren omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott- och hälsa? 

2. Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att omotiverade elever ska känna sig 

inkluderade i undervisningen? 
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2. Metod 

   

2.1 Metodval 

 

I denna studie har en kvalitativ undersökning valts att användas som metod där frågorna är 

semistrukturerade. Målet med undersökningen var att få lärarna att svara så förklarande som 

möjligt och att följdfrågor skulle kunna ställas under intervjuns lopp. De huvudsakliga 

frågorna i intervjun syftar till hur lärare engagerar omotiverade elever och vad lärare gör när 

eleverna inte har rätt material, eller inte vill/kan olika moment. En utförligare intervjuguide 

finns som bilaga (bilaga 2). 

  

 

2.2 Urval 

  

Till studien valdes lärare med mycket erfarenhet och som jobbat under flera år. Tanken med 

det urvalet var att få lärare som förhoppningsvis utvecklat metoder och strategier för att 

motivera elever. Därför valdes det att ta kontakt med lärare i idrott och hälsa med längre 

erfarenhet än 8 år inom yrket. Urvalet av skolor blev av strategiska val, först och främst för att 

få lärare med lång arbetserfarenhet men även för att skolorna ska ha relativt liknande 

förutsättningar, både ekonomiskt och kulturellt. Därför begränsades området till förorter söder 

om Stockholm. 

 

Skolor kontaktades via mail med ett följebrev (bilaga 3). Några av skolorna som kontaktades 

tackade nej, p.g.a. tidsbrist eller att läraren inte stämde in på mina kriterier. Flera skolor 

svarade inte på mailen.  Elva skolor gav återkoppling och där fem lärare med lång 

arbetserfarenhet kunde ställa upp på frågorna.  Valet av att ha lärare med lång erfarenhet 

bygger på deras erfarenhet att kunna nå alla elever och hitta metoder för att få dem att delta i 

undervisningen. 

 

Fem lärare från fem olika skolor med inriktning på grundskolans senare årskurser, blev de 

intervjuobjekt som kom att delta i studien. Detta kriterium valdes eftersom jag själv arbetar i 

högstadiet och upplever att det är en svår ålder att motivera elever till fysisk aktivitet. Det var 
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ganska problematiskt att finna lämpliga skolor och lärare som ville ställa upp då det var 

många med tidsbrist, framförallt inför betygsättning i november och december.  Det innebar 

vissa begränsningar och resulterade i ett lägre antal respondenter än vad som hade förväntats. 

(Stensmo, 2002, s.30) 

 

  

2.3 Procedur 

  

En intervjuguide utformades med frågor och underfrågor för att få svar på studiens 

frågeställningar, se bilaga 2. Förutom intervjuguiden ställdes frågor som t.ex. hur länge 

läraren arbetat som lärare i idrott och hälsa. Därefter skickades brev till 20 rektorer på olika 

grundskolor i söderförorter till Stockholm. Kontakten skedde via mail för att på så sätt 

komma i kontakt med de idrottslärare som passade in på kriterierna. Målet var att få lärare 

som har arbetat minst tio år då erfarna lärare var ett av kriterierna. Elva av skolorna skickade 

ett svar men endast fem av dem kunde medverka. Sex av skolorna som svarade hade nya 

lärare, obehöriga lärare eller lärare som inte hade tid att vara med.  

 

Intervjuerna genomfördes via googles hangout. Hangout är ett chat/videosamtalsprogram där 

personer via dator eller mobil kan föra ett videosamtal, vilket innebär att personerna kan prata 

och se varandra via olika plattformar så som mobiltelefon eller dator. Detta gjorde 

intervjuerna lätta att genomföra då lärarna i idrott och hälsa lättare kunde ställa upp och att det 

inte krävdes lika mycket tid av dem. Det var även lättare än att få till ett möte men även bättre 

för att vi skulle få en bild av varandra än om man jämför med telefon. Intervjuerna tog ca 45 

minuter med presentation, frågor och lite eftersnack. Första intervjun spelades in via telefon 

men detta upplevdes som att det blev för mycket att lyssna in och därför valdes det i 

kommande intervjuer att ta hjälp av en kollega, som är lärare i idrott och hälsa, som var 

nyfiken på frågorna och uppsatsen och ville gärna hjälpa till att anteckna så fokus kunde 

läggas på frågorna och att vara inlyssnade av vad personen sa och ställa följdfrågor. 

Intervjuerna genomfördes under november 2017.   
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2.4 Undersökningsdeltagare 

 

2.4.1 Lärare 1 

 

Lärare 1 är 35 år och har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 10 år. Han arbetar just nu på sin 

tredje skola där han arbetat sedan i augusti. Skolan har 600 elever från år 4-9 och ligger i 

söderförort. På skolan går elever med blandad kulturell bakgrund. 

 

2.4.2 Lärare 2 

 

Lärare 2 är 36 år och har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 11 år. Han arbetar på sin andra 

skola. Det är en grundskola med 400 elever från år 6-9. På skolan går elever med blandad 

kulturell bakgrund. 

  

2.4.3 Lärare 3 

 

Lärare 3 är 37 år och har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 10 år. Han har tidigare arbetat 

på en grundskola i en mindre stad i Sverige men arbetar nu på en grundskola i söderförort där 

han arbetat i 8 år. På skolan går 400 elever med främst svensk kulturell bakgrund. 

  

2.4.4 Lärare 4 

 

Lärare 4 är 57 år och har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 30 år. Han arbetar på sin andra 

skola och det är en grundskola i en söderförort med 550 elever från år 6-9. Lärare 4 har 

arbetat på skolan i 2 år. På skolan går elever med främst svensk kulturell bakgrund. 

  

2.4.5 Lärare 5 

 

Lärare 5 är 52 år och har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 22 år. Hon arbetar nu på sin 

andra skola och har arbetat på skolan sedan 2000. Skolan är en grundskola i söderförort med 

500 elever från år 6-9. 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

 

För att öka reliabiliteten eller tillförlitligheten ställdes frågorna neutralt utan att påverka de 

intervjuade och där inga värdeladdade eller frågesättningar gjordes. Under samtliga intervjuer 

förutom en intervju deltog en annan lärare med som hjälpte till att skriva ner vad som sades 

under intervjun medan fokus kunde ligga på att ställa frågorna och relevanta följdfrågor samt 

att lyssna in svaren. Innan intervjun informerades den intervjuade att ännu en lärare skulle 

delta för att hjälpa med anteckningar. Detta kan ha påverkat den som blev intervjuad och inte 

vågade utrycka allt. (Stensmo 2002, s. 30f) För att stärka validiteten valdes intervjupersonerna 

ut noga, så att de utvalda var lämpliga i studien dvs har arbetat länge som lärare i idrott och 

hälsa.  

  

Något som kan vara problematiskt med uppsatsen är det begränsade antalet intervjupersoner. 

Detta gör att validiteten i studien skulle kunna ifrågasättas, men eftersom forskningen stödjer 

det som framkommit av intervjuerna med lärarna så är upplevelsen att det inte påverkat 

resultaten. 

 

 

2.7 Forskningsetik 

  

Det finns inte med några namn på lärarna i studien utan kallar dem vid Lärare 1, Lärare 2 

osv.  Det framgår inte heller vilka skolor de arbetar på. 

 

Innan intervjuerna informerades de intervjuade om att deras deltagande var frivilligt och att de 

är anonyma. De informerades även om att de kunde avbryta intervjun eller välja att inte delta 

om det inte kändes rätt. (Johanson & Svedner, 2006, s. 29) I studien har noggrannheten kring 

begrepp och det språk som använts i intervjuer och i studien värderats och anpassats för att 

inte vara olämpligt. 
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3. Resultat 

  

3.1 Hur får lärarna omotiverade elever att delta i undervisningen i 

idrott och hälsa? 

  

Lärare ett berättar att han försöker erbjuda alternativa lösningar för de olika momenten i 

ämnet idrott och hälsa. Detta kan innebära olika övningar på olika nivåer så att alla elever kan 

få en utmaning på sin nivå. Han anpassar på så sätt uppgiften eller övningen efter varje 

individ. Han pratar även med eleven eller elevens mentor om den inte kommer till lektionen i 

idrott och hälsa så att informationen kan gå både hem till föräldrarna men även visa mot 

eleven att det inte går honom förbi utan att han uppmärksammar dem om de inte dyker upp. 

  

Lärare tre berättar om att han under perioder som är mer styrda kan erbjuda alternativa 

lösningar om en elev inte har klarat ett av momenten i idrott och hälsa och om det känns 

rimligt utifrån att det kan hjälpa eleven att antingen komma på lektionerna eller minst E i 

ämnet idrott och hälsa. 

 

Enligt Lärare fyra motiveras eleverna genom att läraren försöker hitta lösningar som passar 

varje elev, t ex om de inte är simkunniga och inte vill delta i vanlig simundervisning så får de 

antingen delta i simskola och få ett intyg eller så åker läraren själv iväg med en liten grupp 

och övar simning. Andra moment som eleverna tycker är jobbiga eller svåra att utföra är t.ex. 

dans, där lärare tre ger eleverna alternativa sätta att redovisa eller visa sina kunskaper på. 

  

Lärare fem berättar att hon följer upp närvaron kontinuerligt. Så fort hon upptäcker att en elev 

har frånvaro från lektionerna i idrott och hälsa, utan att vara sjukanmäld tar hon kontakt med 

elevens handledare/mentor som kontaktar hemmet. Det här gör att eleven inte kan sätta det i 

system, utan det kan ske en lösning tidigt. I vissa fall kan elevens föräldrar berätta vad eleven 

tycker är jobbigt och i vissa fall är det eleven själv som berättar det för sin mentor. Lärare fem 

berättar också att dessa elever motiveras genom att hon använder en digital kunskapsmatris 

där hon markerar alla avklarade moment och på vilken kunskapsnivå eleven har genomfört 

det. Det är motiverande för dessa elever att de har klarat vissa av delarna och får se det. Då är 

det lättare att klara det momentet som är kvar och bli motiverad till det. 
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Lärare ett vill att alla elever ska vara ombytta för att delta på lektionerna i idrott och hälsa. 

Om de inte har skor, kan de vara med barfota. Detta för att en elev inte ska bli exkluderad pga 

sin utrustning. Om de har strumpor kan det lätt bli skador så det är läraren nog med att man 

inte får ha på lektionerna. Lärare ett säger också att omotiverade elever ofta har dåliga 

erfarenheter av undervisningen i idrott och hälsa och det går inte att börja med att tvinga dem 

till lektionerna utan han brukar säga “Kom även om du tycker det är jobbigt så löser vi det.” 

Han hotar inte med betyg utan ser det som små steg framåt. Han menar att det tar tid för att få 

elevernas tillit och för att de ska vilja komma på lektionerna i idrott och hälsa. 

 

Lärare ett säger “ Det är aldrig kört för en elev. Den ska bara vara med och försöka”. “Det är 

simning som är superviktig och som de måste klara och då ordnar jag en mindre simgrupp 

eller köper simskola om det behövs”. 

 

Lärare två anser att man måste vara ombytt för att få delta men det går bra barfota om man 

inte har skor. Detta för att alla elever ska kunna delta. Lärare tre vill att eleverna ska vara 

ombytta för hygienens skull men det går bra att vara barfota för att alla ska kunna delta. Han 

genomför väldigt lite av spel med regler, vilket han gjorde i början som lärare i idrott och 

hälsa. Detta för att han vill ha mer fokus på rörelse och aktivitet. Han säger “ Jag vill att 

eleverna ska hitta ett sätt att röra sig och träna utifrån rätt gruppkonstellation för det sociala är 

viktigt.” Om en elev vill byta idrottsgrupp kan det ske i samråd med mentorn eftersom det 

inte är klassvis. 

  

Lärare fem berättar att hon försöker hitta lösningar så att alla elever får känna att de lyckas. 

Det gäller att skapa moment och övningar så att alla elever kan göra en övning på sin nivå och 

att det är ok. Lärare fem säger att det är viktigt att inte lägga sig på för hög nivå och tänka att 

alla ska kunna göra saker på hög nivå och vara bra på sporter utan det handlar om hälsa och 

välbefinnande och hellre trycka på det. “Alla ska kunna träna på sin nivå och hitta glädje i att 

röra på sig”. 
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Lärare fyra berättar att han vill motivera alla att vara med utifrån positiv förstärkning. Om 

elev har glömt kläder någon enstaka gång, tycker han att de kan vara med ändå men om det 

sker upprepade gånger brukar han maila hem och det brukar ge resultat. Han anser att, 

förutom simning, eleverna klarar kunskapskraven för lägst E om de bara deltar på lektionerna 

i idrott och hälsa, och gör sitt bästa och det är ett bra argument för många elever tycker 

läraren. Han menar att man får jobba med de bakomliggande orsakerna istället och ta reda på 

vad varje enskild elev kan tycka är jobbigt med undervisningen i idrott och hälsa. 

 

På lärare fyras skola har alla elever ett tio minuter enskilt samtal med sin mentor varje vecka 

om sina mål och studier. Dessa samtal präglas av ett förtroende mellan elev och lärare och gör 

att elever ofta berättar hur det är. Det kan finnas olika anledningar till att en elev inte vill delta 

lektionerna i idrott och hälsa, t ex att den inte vill duscha med andra, att den skäms för sin 

kropp eller att den känner sig dålig jämfört med andra och jämför sig själv med andra elever. 

Lärare fem anser att de flesta av dessa orsaker går att lösa t ex genom att eleven får byta 

idrottsgrupp, den får duscha hemma efter lektionerna, att eleven får gå i en grupp med andra 

elever som den är trygg med eller att den får stärka sin självbild hos kurator eller annan vuxen 

person på skolan. 

 

  

3.2 Hur får lärarna omotiverade elever att känna sig inkluderade i 

undervisningen i idrott och hälsa? 

 

Alla lärare som jag har intervjuat beskriver hur de i sitt förhållningssätt mot eleven försöker 

motiverar och får dem inkluderade på lektionerna i idrott och hälsa. Samtliga lärare säger att 

de försöker anpassar sig efter varje individ och att få dem att lyckas. Lärare ett berättar att för 

vissa elever kan det hjälpa att göra en plan för hur de ska kunna komma till lektionerna i 

ämnet. Ett första steg kan vara att få ett uppdrag som att räkna poäng på en bollsport, så länge 

eleven kommer till lektionen. Då ställs kraven i små steg fram till att den själv kan delta i 

undervisningen. 

  

Lärare två berättar att han försöker göra allt han kan. Han använder sig av alternativa 

lösningar om det behövs för att få dessa elever att lyckas. Exempel på det kan vara att om en 

elev har missat friluftsliv så kan den få göra ett arbete om friluftsliv eller gör en alternativ 
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friluftsaktivitet med de elever som missat momentet. Han brukar då arbeta med olika case 

som att kunna packa en väska för friluftsliv eller planera för en vandring. Han har då haft en 

extra idrottslektion varje vecka dit han kallat elever som behöver komma igång. 

  

Det han också har gjort på tidigare skolor var att ta med elever som hade stor frånvaro på en 

“minifriluftsdag” eller egen simtid i badhuset. Han menar att det går om det finns resurser. Ett 

år hade han ca tio elever i en liten grupp som hade ett extrapass varje vecka  för de elever som 

skämdes på lektionerna i idrott och hälsa skulle få börja ha roligt tillsammans. Om 

orienteringen inte gick att lösa fick de göra ett teoretiskt prov. Han minns att de hade roligt 

tillsammans i den lilla gruppen och det gjorde att dessa elever sen kunde senare delta i den 

vanliga undervisningen i idrott och hälsa. När det gäller simningen så brukar lärare två 

erbjuda två extra simlektioner för elever som inte deltagit eller annars ta kontakt med en 

simskola i närområdet där eleverna kunde få extra hjälp. 

 

Lärare två berättar att han pratar om syfte med lektionen och visar tydligt vad som ska göras. 

Han säger själv att han är väldigt tydlig och entusiastisk och ger exempel som “Du ska jogga 

och inte gå…”. Under lektionen säger han att han löser problem direkt om det uppstår med 

någon elev och kollar om något hänt. Han säger att han uppmuntrar elever genom att koppla 

till kunskapskraven och aldrig ge upp vad gäller någon elev. Hans tips är “ Börja leka och se 

till att alla har kul på något sätt. Kravlöst från början för att först skapa trygghet och glädje.” 

  

Lärare tre kom för några år sedan på ett helt nytt upplägg för hela sin undervisning i idrott och 

hälsa, för att han ville öka motivationen hos alla sina elever. Han upplevde att det var väldigt 

stor skillnad mellan eleverna. Vissa elever var i princip elitidrottare och tränade en eller flera 

idrotter flera gånger i veckan medan andra aldrig rörde sig på fritiden och hade helt andra 

förutsättningar. Han började då med personliga lektioner i år 7 vilket innebar att varje elev 

hade ett eget mål med passet utifrån vad de behövde utveckla i sin kunskapsmatris. Detta 

pågick under en period på ca sex veckor. När eleven ska planera in sin egen träning på 

lektionerna, gör de det efter en mall som lärare tre har lagt ut i google classroom. Läraren 

berättar att vissa elever har redskapsgymnastik medan andra går ut och löper. Efter varje 

lektion ska de utvärdera sin planering och fundera på hur de kan göra sin lektion bättre. 

“Eleverna planerar mer själva och de gillar dessa perioder för de kan göra det som är roligt 

och det de behöver bli bättre på”, säger lärare tre. Han berättar att det har blivit mindre tjat 
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och uppföljningar och han kan enklare ge respons till varje elev eftersom det finns mer tid för 

det nu. Han säger också att anledningen till att börja jobba på detta sätt är ur 

folkhälsoperspektiv för att elever rör sig för lite och blir inaktiva. “Jag ville hitta ett sätt att få 

elever mer aktiva istället för att stå vid sidan av”, säger lärare tre. 

 

Lärare fyra har en metod som innebär att om elever tycker det är obehagligt med dans och 

verkligen inte klarar av momentet framför klasskamrater, så kan de spela in dansen hemma 

och skicka till läraren vid ett senare tillfälle för att eleven ska känna sig mer trygg och inte 

behöva visa sig för sina kompisar. Lärare fyra menar att det är kunskapen att kunna röra sig 

till takt och rytm som är det viktig och det han bedömer och inte att kunna göra det framför 

andra klasskamrater. Lärare fyra berättar även om att han använder danser som elever enkelt 

kan hitta på youtube för att se koreografin och då kan elever öva hemma utifrån sin egen nivå 

och komma förbereda till lektionerna och kunna visa delar eller hela dansen så de slipper 

”skämmas” framför kompisarna när de väl ska dansa på lektionen i idrott och hälsa.  

  

Lärare ett ser till att alla övningar är anpassade så att det går att genomföra dem på olika 

nivåer tex hjulningar, spindeln eller handstående så att alla elever kan vara med och försöka. 

Det är bara när det gäller simning som det blir svårt eftersom alla elever måste kunna simma 

det som skolverket har bestämt som är 200 meter varav 50 på rygg. Detta är svårt att komma 

ifrån eller göra det i olika nivåer menar lärare ett.  

  

Lärare tre berättar att han vill inkludera alla elever och få alla elever mer aktiva och det är 

därför han kör temaperioder utifrån elevens egna mål (beskrivning i stycket ovan) men om det 

är vanliga lektioner brukar han leda första halvan av lektionen för alla elever sen under sista 

halvan av lektionen, tränar eleverna utifrån sin egen förmåga och mål. Lärare tre brukar börja 

med elever i sexan att de får öva sig att hålla sina egna små lektioner för att ta ansvar för sin 

egen träning och utveckling. 

  

Lärare fyra berättar att han jobbar för att alla elever ska lyckas istället för att dra sig undan. 

Han säger att han hittar moment som alla klarar.” Det ska också finnas alternativ t ex en 

redskapsbana att man kan ta sig över på olika sätt eller spela badminton i lilla trygga 

kompisgruppen. Annat exempel är att börja med enkla danser och vänta med pardans.” Han 

peppar också elever väldigt mycket och berättar om en elev i sexan som har haft väldig svår 
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ångest och där har han gjort en lösning att elevens morfar kör eleven till lektionerna i idrott 

och hälsa och han har bytt grupp så han är med i den lektion som börjar på dagen. Eleven 

säger nästan varje gång att han är förkyld eller inte mår bra men då peppar läraren och 

uppmuntrar och klappar på axeln utifrån “Du får vara med så mycket du kan.” Detta brukar 

hjälpa och eleven brukar vara med på passen efter det. Lärare fyra säger “ Jag använder mig 

av positiv förstärkning och försöker se lösningar för elever som har det svårt. Jag ser 

eleverna.”  
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4. Diskussion 

  

Syftet med studien har varit att studera hur lärare gör för att få omotiverade elever motiverade 

till att delta i undervisningen i idrott och hälsa och hur dessa elever inkluderas.  

 

  

4.1 Hur motiverar läraren omotiverade elever att delta i 

undervisningen i idrott och hälsa? 

  

Min uppfattning är att alla lärare i studien gör sitt yttersta för att få alla elever att delta i 

undervisningen i idrott och hälsa. Lärarna svarar att om eleverna bara är med och deltar på 

lektionerna, så klarar de kunskapskraven för E i ämnet idrott och hälsa. Enligt lärarana brukar 

detta kunna vara en viktig faktor för eleverna att delta på lektionerna. Uppfattningen är att 

kraven på att bli godkänd är låga och att det räcker med ett deltagande för att nå ett E i betyg. 

Det som verkar vara svårast däremot är simningen och där gör samtliga lärare extra insatser, 

t.ex. via simskola eller i en enskild grupp utöver ordinarie undervisning.  

  

Tre av lärarna i studien uttrycker särskilt tydligt att de erbjuder alternativa lösningar till elever 

som inte deltar eller tycker att något visst moment är svårt eller obehagligt. En lärare är 

istället väldigt snabb när det gäller att följa upp närvaron och kontaktar föräldrar direkt om en 

elev har olovlig frånvaro. Samma lärare använder sig också av samtal med eleven eller genom 

att eleven pratar med en annan lärare om vad som är svårt. Alla lärare poängterar vikten med 

relationsskapande för varje elev och att börja bygga upp ett förtroende och tillit till varje elev. 

Det som däremot inte framkommer är hur lärarna skapar dessa relationer med eleverna och på 

vilket sätt de få elevernas tillit, utan bara att de arbetar med detta. 

 

Lärare ett låter en elev som inte vågar delta på lektionerna i idrott och hälsa att få ta små steg 

framåt, t ex genom att komma på en lektion och vara funktionär för att sedan ta ett nytt steg 

på nästa lektion. “Det är aldrig kört utan man kan alltid visa vad man kan”, säger samma 

lärare. M. Wright & Ruakina anser just att lärarens personliga ansvar har stor betydelse här 

(M.Wright & Ruakina mfl. 2008, s 286-296). Även Hattie är tydlig med att höga 

förväntningar och stark personlig anknytning mellan lärare och elev har stor betydelse för att 

eleverna ska känna att de lyckas. Hattie nämner också precis det som lärare fem gör, nämligen 
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tidiga insatser för elever som har särskilda behov och positiva relationer med elevers 

föräldrar. (Hattie, 2012, s. 75ff) 

  

I Berglunds studie berättar flickor om att de blivit förolämpade av andra vilket gjorde att de 

inte valt att delta i undervisningen i idrott och hälsa. Berglund menar också att elever inte vill 

delta i undervisningen p.g.a. andra elever förolämpar och kränker dem. (Berglund, 2006, s. 

16ff) Bara en av de intervjuade lärarna i denna studie nämnde att elever kan skämmas för sin 

kropp och behöva olika individanpassade lösningar, men däremot var det två av lärarna i 

denna studie som berättade att de är flexibla om någon elev vill byta idrottsgrupp eller känner 

att de inte vill delta pga olika omständigheter och där lärarna har varit inlyssnande på eleverna 

och deras behov. Två av lärarna berättade också att de kan ordna specialgrupp för dessa som 

inte deltar så att de får lyckas i ett annat sammanhang där det kan bli enklare att lyckas och 

stärkas i sin självbild.  

 

I Berglunds studie är det också många elever som berättade att deras syn på sin kropp var en 

påverkande faktor till att de inte deltog i undervisningen i idrott och hälsa. (Berglund, 2006, s. 

16ff) Ingen i studien nämnde just utseendefixering eller synen på kroppen men en lärare 

nämnde att det går att göra olika lösningar om en elev inte vill duscha och att eleven då kan 

ha idrott på slutet av dagen och då kunna gå hem och duscha direkt efter lektionen. Jag tror 

personligen att det också har betydelse att prata med elever om allas lika värde och att alla ser 

olika ut och att stötta varandra genom tonåren istället för att vissa mår dåligt över det.  

 

Alla lärare beskriver att de försöker anpassar sig för varje individ. En av de lärare som har 

intervjuats gör det på ett annorlunda sätt än de andra. Lärare tre ger eleverna större frihet i sin 

undervisning. Han skolar in eleverna i detta redan i årskurs 6. Där får eleverna träna på de 

förmågor som de själva behöver träna på för att nå sina mål i ämnet idrott och hälsa. Detta sätt 

gör att eleverna fångas upp på den nivå de är på men även att de får utveckla sina svagheter i 

de olika momenten.  

  

Eriksson & Flodén uttrycker just att undervisningen i idrott och hälsa de senaste åren gått mot 

att alla elever inte måste göra samma sak (Eriksson & Flodén, 2010, s. 29ff).  Lärare tre som 

intervjuades var den som skiljde sig mest från de andra i sitt upplägg. Han var också tydlig 

med att han hade ändrat sig allt eftersom åren gått och han har fått mer erfarenhet som lärare i 
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idrott och hälsa. I början hade han fler bollspelsaktiviteter och tävlingar medan han de senaste 

åren börjat arbeta med att varje elev har en egen träningsplan utifrån sina egna mål kopplade 

till en kunskapsmatris i google classroom. Detta låter intressant och det känns som att det är 

hälsofrämjande både för eleverna men även för läraren. Lärare tre upplever att fler elever är 

nöjda nu och att fler når sina mål, men det har han ingen statistik på. Det skulle vara intressant 

att undersöka vidare i en annan studie.   

 

 

4.2 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att omotiverade elever 

ska känna sig inkluderade i undervisningen? 

  

De genomförda intervjuerna i denna studie visar att en stor del handlar om att göra så att 

eleverna får en positiv uppfattning om undervisningen i idrott och hälsa och att anpassa 

lektionerna till alla elevers olika kunskapsnivåer. Två av de intervjuade lärarna nämner just att 

erbjuda övningar som kan genomföras på olika nivåer och där alla elever känner att de kan 

vara med och lyckas. Lärare fyra ger exempel på en redskapsbana där det ska finnas flera 

hinder på olika nivåer så att alla elever kan ta sig över hindrena på olika sätt och 

kunskapsnivåer. Samma lärare berättar att han börjar alltid med enkla danser så att alla elever 

känner att lyckas i momentet dans. Lärare två berättar att han börjar lektionerna med mycket 

lek vilket gör att det blir kravlöst från början och att alla kan delta på sin nivå. Lärare fyra 

kommenterar att det viktigaste är att inte lägga sig på för hög nivå för eleverna så att de 

känner att de kan vara med och delta på lektionerna och inte utgår från elever som idrottar på 

fritiden när han har lektionerna.  

 

Liljas (2013) studie visar på vikten mellan förtroende och relationer mellan lärare och elev. I 

Liljas studie visar det sig hur lärare kan möta en elevs motstånd på olika sätt. Det är gynnsamt 

om läraren inte är undanglidande i kommunikationen utan gör något som bidrar till att eleven 

så småningom gör som läraren förväntar sig. Lilja menar att läraren behöver möta en elev som 

en ungdom med individuella känslor och behov och att läraren tar hänsyn till varje individ. 

När en elev och lärare börjar lära känna varandra fördjupas den förtroendefulla relationen 

mellan dem, detta påverkar lärarens sätt att möta elevens behov eftersom den då vet mer om 

eleven och att se dess möjligheter. Förtroendefulla relationer håller också för när elever testar 
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gränser. Det har stor betydelse att läraren lyssnar och bryr sig om eleven på olika sätt. Elever 

är människor med känslor, individuella behov och mål. (Lilja, 2013, s. 167ff)  

 

I denna studie som har genomförts framgår det att lärarna arbetar nära eleverna och försöker 

hela tiden skapa relationer till alla elever, på så sätt kan läraren och eleven komma varandra 

närmare och de kan få förtroende för varandra. Denna studie får stöd i Liljas (2013) studie 

kring vikten av att ha god relation mellan lärare och elev. Lärarna i denna studie stödjer denna 

forskning och enligt dem så arbetar de aktivt för den goda relationen.  

  

Lärare tre känns inspirerande på det sätt han arbetar på. Detta sätt känns som en helt annan 

metod än de övriga lärarna i studien och det som är traditionell idrottsundervisning med att 

läraren bestämmer vad som ska ske på idrottslektionerna. Han anser att eleverna blir mer 

motiverade när de själva får vara med och bestämma över sitt lärande och de moment som de 

behöver utveckla samt att få arbeta tydligt mot sina mål. Han tycker också att det är lättare att 

ge individuell feedback och formativ återkoppling i google classroom som han aktivt jobbar 

med och där eleverna uppdaterar sina idrottsplaneringar. Han menar också att det är lättare att 

anpassa undervisningen efter varje elevs behov när alla inte måste göra samma aktivitet 

samtidigt.  Redelius skriver i sin studie att elever som känner obehag inför idrottslektioner, 

tycker att mycket handlar om att prestera på idrottslektionerna och därmed inte finner någon 

glädje i att delta och undviker då gärna idrottslektionerna. (Redelius, 2004, s. 44ff) Den 

känslan kan minska när man är själv är med och lägger upp sin träning själv. Med detta 

arbetssätt så kan det inkludera fler elever i idrottsundervisningen och att de känner att de kan 

påverka vad som ska ske och på vilket sätt. Dock är det viktigt för rättssäkerheten i 

betygssättningen att läraren får se vad eleven kan i alla momenten och inte bara läsa om 

elevens reflektioner i google classroom. I detta fall hade det varit spännande att få observera 

idrottslektionerna och ta del av idrottsplaneringarna för hur både läraren och eleverna arbetar 

på dessa lektioner. Detta är även i enighet med hur matriserna och kunskapskraven är 

utformade. Både att kunna utveckla de förmågor som den enskilda eleven behöver utveckla 

för att nå sitt mål men även att kunna jobba med de två kunskapskrav kring att planera och 

utvärdera träning. (Skolverket, 2011) Detta kan motivera eleverna att komma på 

idrottslektionerna då de finner en större mening med lektionen och inte behöver t.ex. spela 

innebandy för det är inte roligt utan kan istället göra något som gör att eleven känner en större 

mening med och som kanske tom. kan höja deras betyg.  
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Enligt Hattie (2012) ska läraren förbereda lektionen utifrån varje elevs behov och frågan är 

om det blir enklare i det personliga upplägg som lärare tre använder sig av och där eleverna 

jobbar mot individuella mål, framförallt i de äldre åldrarna på högstadiet. (Hattie, 2012, s. 

59ff) 

  

Berglund (2006) skriver i sin studie att det är viktigt att motverka starka grupperingar och 

utifrån lärares tre upplägg borde det bli enklare att undvika dessa starka grupperingar då 

eleverna sprids i lektionssalen och alla har olika saker att fokusera på. (Berglund, 2006, s. 

16ff) Flera lärare i studien gjorde om grupperna och flyttade elever om det blev ett sådant 

klimat i en grupp. Detta är nog enklare på skolor där idrottsundervisningen automatiskt inte 

sker med sin vanliga klass utan i andra konstellationer.  

 

4.3 Analys 

 

Det som De Meyer m.fl. (2014) skriver i sin forskning är att det har stor betydelse om läraren 

låter elever arbeta delvis självständigt och ta ansvar för sin fysiska aktivitet men med mycket 

stöd av läraren. I dessa studier har lärarens ledarstil undersökts kopplat till SDT, Self 

Determination Theory. (De Meyer m.fl. 2014, s. 541f)  

 

Ingen av de lärare som intervjuades i denna studie använder sig av motsatsen mot det som De 

Meyer m.fl (2014) säger i sin studie, alltså att vara starkt auktoritär i sin ledarroll och att 

läraren låter inte eleverna få något utrymme till att bestämma eller påverka lektionsinnehållet. 

Lärarna säger att de arbetar med att skapa relationer med eleverna och få dem delaktiga i sitt 

lärande. Det framkommer inte på vilket sätt lärarna skapar dessa relationer med eleverna, utan 

bara att de tycker att det är viktigt och att de tycker själva att de är bra på att skapa 

relationerna.  

 

Det finns en tydlig koppling mellan lärarnas arbete, där de försöker erbjuda fler alternativ, till 

SDT där elevernas inre motivation ökar när de kan vara med och påverka vad de gör med 

lärarens stöd och själva upplever kontroll över uppgiften. Enligt denna teori känner eleverna 

ökad inre motivation när de har en god relation med läraren. Lärarens betydelse lyfts fram 

lyfts fram på flera ställen i litteraturgenomgången i studien, t.ex. De Meyer, mfl, som likt 
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SDT anser att en kontrollerande lärarstil påverkar elevers motivation negativt. (De Meyer, 

Tallir mfl. 2014, s. 541f) Även Jacobs betonar relationernas betydelse precis som SDT och de 

intervjuade lärarna. (Jacobs m.fl., 2013, s. 1-14) Både Haerens, SDT och de intervjuade 

lärarna anser att positiv feedback och att ge stöd har stor betydelse för motivationen hos 

elever. (Haerens L m.fl. 2013, s. 10ff) 

 

Lärare tre är den som skiljer sig mest från de andra lärarna i studien och också den som mest 

arbetar enligt SDT-Self Determination Theory. Hans elever tar mycket ansvar för sin egen 

fysiska aktivitet och sätter upp egna personliga mål. Denna lärare har slutat med bollsporter 

och arbetar mycket med att varje elev ska hitta en fysisk aktivitet som de gillar och som de 

sen ska utveckla i enlighet med kunskapskraven.  

 

I Haerens (2013) studie framgår det att elever mår bra av att känna sig lyssnade på och att de 

får feedback samt att läraren tar hänsyn till deras mål och intressen (Haerens L m.fl. 2013). 

Samtliga av de intervjuade lärarna i studien arbetar på detta sätt även om lärare tre är den som 

gör det allra mest och tydligast. De andra lärarna beskriver mer olika metoder och 

individuella lösningar som de använder när elever visar svårigheter av olika slag tex extra 

pass på simningen, filma dans vid svårigheter m.m. Lärare tre behöver inte längre använda sig 

av dessa extra lösningar på samma sätt eftersom han har sina valbara perioder där elever 

tränar självständigt mot olika mål, både på egen hand och under ledning av lärare med 

återkommande feedback. I och med att lärarna anpassar och individualiserar uppgifter i 

undervisningen känner eleverna att deras inre motivation ökar i enlighet med SDT, Self 

Determination Theory. När eleverna själv kan påverka resultatet av deras handlingar så ökar 

deras inre motivation, glädje att lyckas och göra något av egen vilja är viktiga faktorer. (Ryan 

& Deci, 2000, s.75ff) 

 

 

4.4 Metoddiskussion 

Skulle studien gjorts om skulle intervjufrågorna anpassats mer till studiens syfte och 

frågeställning. När intervjuguiden utformades fokuserades frågorna på hur lärare löser 

problem, men istället skulle frågorna ha ställts om hur lärarna skapar relationer till eleverna 

och fokus hade kunnat ligga mer på just motivation och att motivera omotiverade elever. 

Under arbetets gång med studien har studien fått en annan riktning än den hade i början och 
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detta har gjort att fokus blev relationsskapande och motivation enligt SDT. Nu i efterhand har 

tankarna kommit kring att intervjufrågorna kunnat fördjupas och lärarna blivit tillfrågade om 

fler konkreta exempel på hur de arbetar i vardagen. Den teoretiska utgångspunkten, SDT, 

kunde ha använts mer i utformandet av intervjufrågorna, tex kring de olika behoven. Hade 

studien gjorts om skulle intervjuerna ha spelats in och transkriberats, vilket skulle med stor 

sannolikhet komma ta fram andra detaljer i intervjuerna som kan ha missats när de gjordes, 

eftersom anteckningarna som fördes under intervjuerna fokuserades på frågorna i intervjun 

och vid en inspelning kan andra frågor och svar dyka upp som skulle kunna vara till nytta för 

studien. Det är något som har kommit fram i efterhand att det skulle varit bra, men när 

intervjuerna genomfördes fanns inga tankar kring detta.  

 

Resultatet i studien är tillförlitligt då det överensstämmer med tidigare forskning och den 

teoretiska utgångspunkten, SDT. I stort sett alla lärare jobbar utifrån dessa teorier och det 

styrker studien.  

 

 

 

4.5 Vidare forskning 

I studien har nya tankar vuxit fram. Saker som skulle vara intressanta att fortsätta forska är 

framförallt relationsskapandet mellan lärare och elev. På vilket sätt skapas dessa relationer? 

Hur skapas dem av lärare med stora elevgrupper? Många frågor kan ställas. Skulle även vara 

intressant att observera lärare under lektioner och se hur de angriper just dessa frågor.  

 

 

4.6 Slutsats 

 

Erfarna lärare jobbar både medvetet men även omedvetet med att få alla elever att delta i 

undervisningen i idrott och hälsa och att klara kunskapskraven. De använder just SDT som 

metod där de ser till elevens behov och skapar relationer med eleverna så eleverna upplever 

mening med lektionerna i idrott och hälsa och framförallt att få vara en del av ett 

sammanhang och bli sedda.  
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Bilaga 1 
Litteratursökning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka inkluderande metoder lärare använder, på en 

högstadieskola, i ämnet idrott och hälsa. Jag har valt att utgå från dessa frågeställningar: 

  

1.        Hur motiverar läraren omotiverade elever att delta i idrottsundervisningen? 

2.        Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att omotiverade elever ska känna sig 

inkluderade i undervisningen? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Idrottsundervisning, motivation, elevers deltagande i idrottsundervisning,  

 

Motivation, physical education,  

  
 

Var har du sökt? 

Google, PubMed, Gih:s bibliotekskatalog, SportDiscus, Ebsco 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Physical education and motivation 

Google: Physical education and motivation  

Google: Motivation och idrottsundervisning 

SportDiscus: Physical education and motivation 

 

Kommentarer 

Det finns mycket forskning på området, så artiklar m.m. finns det gott om.  
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor  

Ålder 

År inom yrket  

Utbildning  

Kompetensutveckling 

 
 
 
Huvudfrågor: 

 
Om eleven inte klarar simmonentet, hur löser ni på skolan det? 

Om eleven missar moment som återkommer sällan, Hur gör du då? speciellt i nian? 

Vid inlämningar där eleven inte lämnar in, hur gör du då? 

Har du några alternativa lösningar för eleverna vid oklara moment? 

Om eleven inte klarar momentet på minst E-nivå, vad gör du då?  

Hur viktigt är med rätt material? kläder, skor 

När dom är på plats, hur får du dem att delta? 

Hur får du omotiverade elever att komma till idrottshallen och delta i idrottsundervisningen? 

 
(Inkl. följdfrågor som varierade mellan intervjuerna) 
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Bilaga 3 
Följebrev 
 
 
Följebrev: 

Till: 

Idrottslärare  

Hej!  

 

Jag är en lärarstudent som under året ska skriva min C-uppsats. Jag skulle uppskatta om du 

ville ställa upp och delta i min undersökning som framförallt kommer inrikta sig mot elevers 

medverkande och motivation till idrottsundervisningen. Hur får du dina elever aktiva och hur 

når så många som möjligt målen i idrott och hälsa? 

 

Jag är intresserad av att intervjua någon/några idrottslärare som varit aktiva som idrottslärare i 

mer än fem år för grundskolans senare år. Under oktober och framåt skulle jag vilja träffa dig 

för en cirka 45 minuters intervju via hangout eller liknande, jag är flexibel i min tid. Samtalet 

kommer att spelas in och avlyssnas enbart av mig, Du/Ni som deltar i studien kommer inte 

kunna identifieras i den slutgiltiga uppsatsen.  

 

Om detta låter intressant och om ni har möjlighet att delge era tankar till mig, så hör gärna av 

er med vändande mail eller ring på nedanstående mobiltelefonnummer. Om Jag inte hör av er, 

hör jag av mig på telefon om några dagar. Jag ser verkligen fram emot ert samtal eller mail!  

 

Med vänliga hälsningar!  

 

Jesper Seger  

Åvägen 41  

148 91 Ösmo  

Mobil: 070-838 83 59  

Email: jesper.seger@kunskapsskolan.se 

 

 

 

Ansvarig på GIH:  

Kerstin Hamrin 

kerstin.hamrin@gih.se 
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