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Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to examine how teachers in Swedish high school and upper 

secondary school work to get their students to participate actively in physical education. The 

querys in this study was: How do teachers talk about motivation? Do teachers use any specific 

methods to motivate their students? Do teachers use any specific methods to motivate their 

students which do not participate? And at least. Do the teachers feel that girls and boys are 

motivated in different ways? 

Method 

The study have used an qualitive approach. Data collection was done through interviews 

based on a semistructured interview guide. The interviews have been analysed based on the 

studies theoretical framework, Self-determination theory. The participants in the study were 

based on a comfortable and targeted selection, where PE (Physical Education) teachers 

working in Swedish high school and upper secondary school where included. The selection is 

taken from contacts at former VFU-schools, working life and at the sports convention that 

takes place each year at GIH (The Swedish school of sports and health sciences). Six PE 

teachers participated in the study. 

Results 

Teachers describe motivation as an internal driving force where joy is included. They also 

described a future reward as a motivational factor. Furthermore the result shows that teachers 

have similar methods in how they work to motivate students. The methods are foremost to 

support relatedness and to support competence. Similar results are presented based on 

teachers methods to motivate students who do not participate but with greater emphasis on 

extrinsic motivation in the form of grades. Finally, the result shows that there are no general 

or distinctive differences in how boys and girls are motivated. 

Conclusion 

Teachers demonstrate methods such as support for relatedness, support for competence and in 

some cases support for autonomy. There are, however, no clear methods for creating an 

intrinsic motivation. According to the study’s theoretical framework Self-determination 

theory, the basic needs of the human being need to be supported, which according to the study 

results only prove to happen randomly. 



Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i högstadiet och gymnasiet arbetar för att 

få eleverna att delta aktivt i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna i studien var: Hur talar 

lärarna om motivation? Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att 

motivera sina elever? Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att 

motivera sina elever som inte deltar? Upplever lärarna att flickor och pojkar motiveras på 

olika sätt? 

Metod 

Studien har använt sig av en kvalitativ ansats. Datainsamling gjordes genom intervjuer utifrån 

en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna har analyserats utifrån studiens teoretiska 

ramverk, Self-determination theory. Deltagarna i studien byggde på ett bekvämlighets- och 

målinriktat urval där idrottslärare som arbetar i högstadiet och i gymnasiet ingår. Urvalet är 

hämtat ifrån kontakter på tidigare VFU-skolor, arbetsliv samt på idrottskonventet som äger 

rum varje år på GIH. Sex idrottslärare deltog i studien. 

Resultat 

Lärarna beskriver motivation som en inre drivkraft där glädje ingår. De beskriver också en 

framtida belöning som motivationsfaktor. Vidare visar resultatet att lärarna har snarlika 

metoder i hur de arbetar för att motivera eleverna. Metoderna är främst tillhörighetsstödjande 

samt kompetensstödjande. Liknande resultat presenteras utifrån lärarnas metoder att motivera 

elever som inte deltar men med en större vikt vid yttre motivation i form av betyg. Slutligen 

visar resultatet att det inte är några generella eller utmärkande skillnader i hur pojkar och 

flickor motiveras.  

Slutsats 

Lärarna visar på metoder som är tillhörighetstödjande, kompetensstödjande och i enstaka fall 

även autonomistödjande. Det saknas däremot genomarbetade metoder för att skapa en inre 

motivation. Enligt studiens teoretiska ramverk Self-determination theory behöver människans 

grundläggande behov stödjas, vilket enligt studiens resultat endast visar sig ske slumpmässigt. 



Innehållsförteckning 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bilaga 2 Litteratursökning 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Bilaga 4 Analys- och tematiseringsverktyg 

Tabell- och figurförteckning 
Tabell 1, Deltagare 

Figur 1. Gunn Imsens beskrivning av överföring från inre till yttre motivation i skolan 

Figur 2. Självbestämmande teorin förklarad utifrån ett kontinuum.  

1 Inledning 1 ............................................................................................................................
1.2 Bakgrund 2 ....................................................................................................................
1.3 Centrala begrepp 4 ........................................................................................................
1.4 Tidigare forskning 6 ......................................................................................................
1.5 Teoretiskt ramverk – Self-determination theory 9 ........................................................
1.6 Syfte och frågeställningar 12 ........................................................................................

2 Metod 12 ...............................................................................................................................
2.1 Urval och rekrytering 12 ...............................................................................................
2.2 Genomförande 13 .........................................................................................................
2.3 Intervjuguide 13 ............................................................................................................
2.4 Tillförlitlighetsfrågor 14 ...............................................................................................
2.5 Etiska ställningstaganden 15 .........................................................................................
2.6 Analysmetod 15 ............................................................................................................

3 Resultat 16 ............................................................................................................................
3.1 Hur talar lärarna om motivation? 17 .............................................................................
3.2 Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att motivera sina 
elever? 18 ............................................................................................................................
3.3 Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att motivera sina 
elever som inte deltar? 24 ...................................................................................................
3.4 Upplever lärarna att flickor och pojkar motiveras på olika sätt? 25 .............................

4 Diskussion 26 .......................................................................................................................
4.1 Resultatdiskussion 26 ...................................................................................................
4.2 Metoddiskussion 32 ......................................................................................................
4.3 Slutsats 33 .....................................................................................................................
Källförteckning 35..............................................................................................................



1 Inledning 

Vi minns oss själva som intresserade av ämnet idrott och hälsa under vår skolgång vilket vi 

tror har bidragit till att vi idag utbildar oss till idrottslärare. Att vi även var fysiskt aktiva på 

fritiden under vår uppväxt kan naturligtvis ha påverkat vår syn på ämnet idrott och hälsa men 

vi minns oss även som motiverade att lära oss nya saker inom ämnet. Dels för att vi upplevde 

ämnet som roligt, dels också för att det var spännande och utmanande att försöka klara av nya 

saker.  

Rekommendationer påvisar att barn och ungdomar är i behov av fysisk aktivitet varje dag 

under minst 60 minuter (Berg & Ekblom, 2016). Då denna grupp spenderar stora delar av 

dagen i skolan blir därmed idrott och hälsa ett viktigt forum för eleverna. Lärare i ämnet har 

därför en god möjlighet att främja elevernas fysiska aktivitet.  

Under två perioder av verksamhetsförlagd utbildning på sammanlagt åtta veckor på två olika 

skolor fick vi uppleva ämnet ur ytterligare ett perspektiv, en lärares position. Vi såg många 

elever likt oss som var fysiskt aktiva under lektionerna och motiverade att försöka klara av 

nya saker. Men vi uppmärksammade också andra delar som vi inte uppmärksammat under vår 

tidigare skolgång. Vi såg elever som aktivt undvek vissa delar av undervisningen, elever som 

var där bara för att sitta av tiden och några elever såg vi faktiskt inte ens till. Efter den 

granskning Skolinspektionen (2018) gjorde av ämnet idrott och hälsa, visade det sig att var 

femte elev ej deltar under lektionerna i ämnet. En tidigare granskning (Skolinspektionen 

2012) visar också att det finns ett stort mörkertal kring vilka som blir rapporterade som 

närvarande och inte. De flesta lärare rapporterade in närvaro men skillnader i vad lärare 

tolkade som “giltig frånvaro” skiljer sig mellan dessa. 

Larsson och Meckbach (2012) menar att skolan har ett rörelseuppdrag, där fysisk aktivitet 

borde erbjudas dagligen. Frågan vi ställer oss är om detta istället skulle leda till mer frånvaro 

om motivationen till att delta i idrottsundervisningen en till två gånger i veckan redan är låg? 

Eller är det mer lektionstid som krävs för att bidra till en utökad förståelse till ämnets syfte 

och vad fysisk aktivitet kan göra, både fysiskt och psykiskt och därav skapa en bättre 

inställning till ämnet?  
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I ämnet idrott och hälsas kursplan står det bland annat att:  

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela 

sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att 

eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen 

fysiska förmåga. (Skolverket 2018-11-07)  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att kontinuerligt aktivt vilja delta och bidra till 

att de får en ökad tro på sin egen förmåga. Den ska också inspirera eleverna till ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet. I de fall eleverna endast möter fysisk aktivitet i skolan bör vi som 

blivande lärare ha ett systematiserat arbetssätt. Ett arbetssätt som bidrar till att elevernas 

motivation inte sjunker utan att de vill vara aktivt deltagande i lektionerna. Som blivande 

idrottslärare är vi också nyfikna och intresserade av hur vi kan arbeta för att motivera våra 

elever till att vilja delta aktivt på lektionerna, uppleva att rörelseglädjen och tilltron till sitt 

fysiska bildande ökar. Detta bör även öka sannolikheten för fortsatta positiva levnadsvanor. 

Därför anser vi att det finns anledning till att undersöka hur idrottslärare arbetar för att 

motivera sina elever att aktivt delta i idrott och hälsa. 

1.2 Bakgrund  
För att kunna förbättra elevers motivation och vilja att delta på lektionerna måste vi först veta 

varför de inte vill vara där. Enligt Kearney (2008) så är det en rad faktorer som påverkar 

risken för att elever ska vara frånvarande eller att inte delta aktivt. Skola, hem/familj och 

individ är de kategorier som dessa faktorer placeras och samverkar i. Inom skolkategorin 

återfinns tre underkategorier: pedagogiska, organisatoriska och sociala faktorer (Skolverket 

2010). De pedagogiska och organisatoriska faktorerna handlar om hur skolan kan möta en 

elevs undervisningsbehov. De elever som hamnar efter i kunskapsbildningen och upplever att 

de inte känner kompetens löper högre risk för att vara frånvarande. Där menar Gottfried 

(2009) att ökad frånvaro i sin tur leder till ännu mindre bildning och än mer frånvaro. 

Ostrukturerad undervisning leder till problem för eleverna, vilket även påverkar närvaron 

(Kearney 2008). Den sociala miljön har även den påverkan på om elever ska vara närvarande 

och delta. Det visar sig att goda lärar- och kamratrelationer på skolan hjälper eleverna med 
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deras mentala hälsa. Detta i sin tur leder till att de blir mer närvarande och tvärtom i fall där 

relationerna är sämre (Gustavsson 2010).  

En granskning av elevers frånvaro i grundskolan gjord av Skolinspektionen (2016) visar att 

ogiltig ströfrånvaro och giltig frånvaro ökar och att det är i de äldre åldrarna frånvaron är som 

störst. En anledning till detta kan vara en förbättrad rapportering som kan ha utvecklats under 

det arbete och ramverk Skolverket (2012) tagit fram för att främja elevers närvaro. 

Utvecklingen har medfört att det nu är lättare att rapportera in frånvaro via olika IT-lösningar. 

Andra anledningar till denna utveckling menar Skolinspektionen är en ökad psykisk ohälsa, 

psykosociala problem och att elever anmäls sjuka av vårdnadshavare mer frekvent. 

Skolinspektionen rapporterar också om att elever inte deltar på lektionerna i idrott och hälsa 

på grund av en mängd andra anledningar (Skolinspektionen 2016). 

SKL publicerade en rapport (2011) av en stor metaanalys genomförd av John Hattie (Visible 

Learning, A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement, 2009) där fler än 50 

000 studier och på mer än 80 miljoner elever i fler än 800 skolor ingick. Syftet med analysen 

var att undersöka olika påverkansfaktorer på elevers studieprestationer. Centrala faktorer som 

påverkar elevernas studieprestationer är bland annat motivation där begrepp som uppmuntran, 

tydliga mål och intresse även spelar roll.  

Konkretisering av ämnet, veta exakt vad som ska läras ut och bedömning av eleverna verkar 

lärare uppleva som ett problem i och med de nya läroplanerna som trädde i kraft 2011. 

Svårigheterna grundar sig i att läroplanen och bedömningen är mer öppna för tolkningar än de 

tidigare och inte lika styrda (Svennberg, L., Meckbach, J. and Redelius, K. 2018; Svennberg, 

L. 2017). Då lärare uppfattar ämnet på detta sätt kan det medföra att elever skolkar då 

tydlighet i dessa delar är något eleverna eftersträvar. Trots denna problematik visar de två 

granskningarna Skolinspektionen gjort (2018; 2010) inte någon skillnad i elevers inställning 

till att delta aktivt i ämnet. 

Görel Bråkenhielm (2008) menar att deltagandet i ämnet idrott och hälsa påverkas av 

individuella faktorer. Hur dessa faktorer hanteras av idrottslärare och av skolan, kan bli mer 

eller mindre avgörande om eleven deltar eller inte. Betygsättningen är ytterligare en faktor 
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som påverkar. De elever som väljer att inte delta kan vara i ett stadie att utveckla ett 

frånvarande beteende, det vill säga skolkning.  En senare studie gjord av Ramberg et.al (2018) 

visar att trovärdighet och god ethos hos såväl lärare som skola, är faktorer som visar kunna ha 

påverkan på skolkning och frånvaro i skolan. 

1.3 Centrala begrepp 

Begreppet motivation beskrivs generellt som anledningen till varför människor riktar sin 

nyfikenhet, intresse, kraft och energi mot något form av mål. Målen kan vara av kortare 

karaktär, det vill säga i realtid men också av längre karaktär, framtid. Nationalencyklopedin  

(2018) definierar motivation som: ”Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

 

Författaren Gunn Imsen skriver i boken Elevens värld (2006, s.457) att begreppet motivation 

används i det dagliga språket, i både positiva sammanhang som negativa. I negativa 

sammanhang finner vi i exempelvis elever som är omotiverade eller ointresserade att 

genomföra uppgifter. När begreppet nämns i positiva sammanhang beskrivs elever som 

nyfikna och de vill lära sig nya saker. Vidare menar Imsen att motivation kan förklaras av en 

inre eller yttre natur vilket innebär att handlingarna utförs målinriktat men med olika 

bakgrunder beroende på individ. Ett stort bidrag till att en aktivitet genomförs av en individ, 

det som kan bidra till att aktiviteten fortsätter över tid och som kan ge aktiviteten en mening 

grundar sig i motivationen. För att förstå människors beteenden behöver vi även förstå 

motivationen bakom beteendet och definitionen av begreppet (Ibid, s.458).  

För att skilja på inre och yttre motivation menar Imsen att inre motivation kan förstås genom 

humanistisk eller kognitiv psykologi och yttre motivation genom behavioristisk teori. 

Gemensamt för de båda är att erfarenheten till stor del är lustfylld oavsett om det är av en inre 

drivkraft och glädje att genomföra aktiviteten som är central eller för att få någon form av 

belöning för aktiviteten i framtiden (Ibid, s.466). Författaren nämner att det kan finnas olika 

utvecklingssteg för en elev i skolan där eleven värderar aktiviteten eller lärobjektet 

annorlunda beroende på vilken fas eleven befinner sig i (se figur 1). Detta menar hon kan vara 

en överföring från inre till yttre motivation. Författaren beskriver fas ett som någon form av 

idealsituation där barnet genomför aktiviteten eller arbetet på grund av att det är roligt. Likt 
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hur det kan se ut vid en förskola. I fas två tillkommer lärarna och skolans struktur in i bilden 

där en bedömning antingen kan vara positiv eller negativ vilket flyttar elevens fokus sakta 

men säkert från uppgiften till lärarens bedömning. I sista fasen introduceras betyg och under 

sista årskursen på högstadiet är betygen som allra viktigast. Detta på grund av att intagningen 

till gymnasiet grundar sig i detta betyg. Detta kan innebära att goda betyg förmodligen blir det 

allra viktigaste och intresset för aktiviteten i sig, minskar (Ibid, s.163–165).  

 

Figur 1. Gunn Imsens beskrivning av överföring från inre till yttre motivation i skolan (Ibid, s. 164).  

Vallerand et.al (1993) beskriver motivation som en grundförutsättning för mänsklig aktivitet 

vare sig det handlar om att delta eller att leda. Vad motivation innefattar råder det delade 

meningar om inom forskningen. Enligt Vallerand (1993) så beskriver en del forskare 

motivation som något endimensionell där den antingen finns eller inte. Medan andra beskriver 

motivation utifrån ett kontinuum där motivation kan förflyttas och pendla fram och tillbaka 

från amotivation till inre motivation beroende av en mängd olika faktorer. Dessa faktorer kan 

delas in i tre olika underkategorier. Den första ”för att veta” kan i en lärares arbete med 

motivation innebära att denne tydliggör och konkretiserar kunskapskraven för eleverna vilket 

kan medföra att de förstår ämnet bättre. Den andra kategorin ”för att uppnå något” kan vara 
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att läraren arbetar för att skapa möjligheter för eleverna att klara av nya saker eller bli bättre 

på saker de redan kan. Detta i sin tur kan leda till att eleverna själva kommer in i den sista 

kategorin som är ”att uppleva stimulans”. Dessa tre delar är för att uppnå en inre motivation 

vilket Vallerand et.al (1993) menar är den man eftersträvar. Individer kan också motiveras av 

externa belöningar vilket faller inom kategorin yttre motivation. Yttre belöningar kan i detta 

fall vara betyget och att det är det som gör att eleverna deltar. När motivation saknas kan 

individen beskrivas som amotiverad och det innebär att den saknar kompetens eller förmåga 

att genomföra aktiviteten. Individen kan också sakna kontroll över de yttre faktorer som har 

en inverkan på vad individen ska göra samt att belöningen inte är tillräcklig för den 

ansträngning som krävs för att utföra uppgiften (Vallerand et.al 1993).  

Det teoretiska ramverket SDT (se 1.5 teoretisk ramverk, s. 9-12) och dess centrala begrepp 

ligger till grund i hur vi ser på motivation. Likt ramverket anser vi att motivation bäst beskrivs 

utifrån ett kontinuum från amotivation till inre motivation.  

1.4 Tidigare forskning   

Följande avsnitt ämnar belysa den forskning som gjorts inom idrott och hälsa med 

självbestämmande teorin som grund. Svensk forskning inom området är bristfällig, utöver 

studentuppsatser och avhandlingar dock med utgångspunkt i andra teoretiska ramverk. 

Vi ämnar undersöka hur lärare arbetar med motivation eller i själva verket bör arbeta med 

motivation. Att lärare inom den svenska lärarkåren talar om och beskriver begrepp som 

exempelvis trygghet, är inte en konkretisering av deras arbetsmetoder. Detta innebär att det 

verkar saknas en tydlig struktur för hur lärarna arbetar och skapar ett bra motivationsklimat, 

enligt det bristande nationella forskningsläge som råder.  

Sebelius (2018) beskriver i sin avhandling att idrottslärare tar på sig tre olika roller; 

organisatören, problemlösaren samt trygghetsskaparen när de själva får berätta om hur det är 

att vara idrottslärare. Enligt lärarna själva behövs just trygghet för att eleverna ska våga 

prestera inför varandra. Lärarna beskriver att anpassa aktiviteter, se eleverna och att skapa 

rörelseglädje som centrala delar i deras trygghetsarbete. Utöver detta så beskrivs delaktighet 

som ytterligare en metod genom elevinflytande och att uppmuntra eleverna att vara fysiskt 

aktiva och delaktiga i undervisningen (ibid s. 94).  
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Karin Redelius (2004) undersökte hur populärt idrott och hälsa var i årskurs fem jämfört med 

i årskurs åtta. Hennes undersökning visade att rörelseglädjen var central i årskurs fem och att 

ämnets popularitet sjönk i årskurs åtta. Liknande siffror redovisas i rapporten från SKL (2014) 

där motivationen sjönk i alla ämnen från 75 procent till 45 procent i de högre årskurserna i 

grundskolan.  

Britta Thedin Jakobsson (2015) undersökte i sin avhandling vad som motiverar ungdomar att 

stanna kvar i föreningsidrotten. Det intressanta är ungdomarnas beskrivning av att deras idrott 

är rolig, utvecklande och att de känner gemenskap med de andra utövarna. Andra centrala 

delar var att de tränar och tävlar på en nivå som stämmer överens med deras ambitionsnivå.  

Internationell forskning är i denna studie viktig och fyller en stor kunskapslucka inom vårt 

valda område. Den riktar sig mer mot lärarnas metoder för att motivera sina elever att delta i 

ämnet idrott och hälsa och mindre på att endast beskriva begrepp som är viktiga i 

motivationsarbetet. Undersökningar som genomförts internationellt utifrån studiens teoretiska 

ramverk visar på en ökad tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven och en 

större grad av autonoma motivationsformer. Detta i sammanhang kopplat till fysisk aktivitet. 

Positiva konsekvenser, såsom ökad nivå av fysisk aktivitet generellt (Owen, Smith, Lubans, 

Ng, & Lonsdale, 2014; Teixeira, Carrac ̧ Markland, Silva, & Ryan, 2012) samt en bättre fysisk 

självbild (Standage, Gillison, Ntoumanis, & Treasure, 2012) visar flera studier. Barn och 

ungdomar som är aktiva jämfört med inaktiva innehar generellt en bättre fysisk hälsa. De 

visar sig även ha en mer positiv fysisk självbild och självkänsla (Dishman et al., 2006).  

Även inom skolverksamheter visar tidigare undersökningar att elever med en högre grad av 

autonomi har ett större engagemang, ett ökat välbefinnande och presterar bättre i skolan. 

(Reeve et al. 2004b; Vansteenkiste et al. 2004). En metaanalys av resultaten från 19 

interventionsstudier visade att träningsprogram med autonomistödjande metoder var 

övergripande effektiva (Yu-Lan Su & Johnmarshall Reeve, 2011). Resultaten bekräftas även 

av senare studier bland annat av Sanchez-Oliva D et.al (2017) som undersökte effekterna av 

ett träningsprogram utformat efter SDT med metoder för att främja autonomi, kompetens och 

tillhörighet. Studien var av typen intervention där 21 gymnasielärare ingick och sammanlagt 

836 elever i åldrarna 12–16 år. Försöksgruppen genomförde träningsprogrammet med 
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metoder för att främja de tre grundläggande psykologiska behoven. Effekterna visade sig vara 

att eleverna i försöksgruppen bland annat fick en ökad autonom motivation, högre upplevd 

kompetens och tillhörighet jämfört med kontrollgruppen. Forskarna menar att dessa fynd 

betonar nyttan av metoder i idrott och hälsa för att främja elevernas grundläggande 

psykologiska behov för att de ska få en ökad självbestämmande motivation.  

Ytterligare studier har genomförts och med liknande utfall. González-Cutre, D. et al. (2018) 

analyserade effekterna av en flerdimensionell intervention där 88 elever delades in i en 

kontrollgrupp (n 59) och en experimentell grupp (n 29). Undersökningen med metoder för att 

främja elevernas fysiska aktivitet i skolan och på fritiden utifrån SDT pågick under sex 

månader. Metoderna visade sig medföra en ökning av bland annat autonomi och fysisk 

självbild samt stöd från föräldrarna gällande fysisk aktivitet både i skolan och på fritiden.  

Sun, H., Li, W., & Shen, B. (2017), har i en review-artikel granskat litteraturen som är 

relevant för lärande i idrott och hälsa (PE) enligt SDT. Artikeln visar att elever med en högre 

grad av självbestämmande motivation positivt korrelerar med högre grad av fysisk prestation. 

Den visar också att elevernas avsikt att vara fysiskt aktiva i framtiden och/eller delta i 

sportsliga aktiviteter ökar. Författarna menar dock att fler studier behöver beaktas då den 

tidigare forskningen genomförts i flera olika länder, dock inte i Sverige. 

Enligt Orsini, Evans & Jerez (2015) kan en autonomistödjande undervisningsstil läras genom 

exempelvis självreflektion och övning. Om lärare lyckas tillhandahålla en lärmiljö som är 

baserad på SDT kan sannolikheten öka för huruvida de är framgångsrika i sin undervisning 

eller inte.  

Tidigare studier baserade på teorin belyser att både inre och yttre motivation bidrar till ett 

ökat lärande i skolsammanhang. Dock visar det sig att det främst är lärarnas stöd till elevernas 

grundläggande psykologiska behov (tillhörighet, kompetens och autonomi) som medför att 

elevernas autonoma självreglering för deras prestation och lärande i skolan samt 

välbefinnande underlättas och/eller ökar (Niemiec & Ryan 2009). Det är därför viktigt att 

undersöka och försöka förstå den bakomliggande motivationen hos eleverna till deltagande 

eller icke deltagande. Detta i relation till de metoder idrottslärare använder och som enligt den 
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tidigare forskningen kan förbättra och/eller öka elevers motivation (Orsini, Evans & Jerez 

2015).  

1.5 Teoretiskt ramverk – Self-determination theory 

Genomgången av den tidigare forskningen är främst koncentrerad till undersökningar gjorda 

på ämnet Physical Education (PE) och Physical Activity (PA). Eventuella skillnader mellan 

PE/PA och idrott och hälsa i Sverige måste läsaren ta hänsyn till. Det förändrar dock inte vad 

uppsatsen ämnar belysa, det vill säga vikten av att förstå självbestämmande teorins 

användbarhet (eng. Self-determination theory, Deci & Ryan, 1985:2000). Teorins byggstenar 

och konstruktion är relevanta för ökad motivation även till det svenska ämnet idrott och hälsa. 

Därför har just självbestämmande teorin (kommer här med förkortas till SDT) blivit en av de 

mest använda teoretiska ramarna för att förstå elevernas motivation i PE internationellt 

(Ntoumanis & Standage, 2009; González-Cutre et al, 2016). Enligt Van den Berghe et.al 

(2014) har flera teorier kring de underliggande faktorerna för motivation i idrott och hälsa 

undersökts under de senaste 30 åren. Detta har i sin tur genererat kunskap i ett komplext 

område främst gällande elevernas förväntningar, intressen och behov. SDT har som vi tidigare 

belyst ökat i popularitet på senare år då den utpekas som en övergripande teori, vilken utgår 

från de bakomliggande faktorerna för motivation samt social utveckling. 

Därför anser vi det är viktigt att undersöka hur lärare arbetar för att motivera elever till att 

aktivt delta i ämnet utifrån vårt valda teoretiska ramverk. Internationell forskning med 

självbestämmande teorin som grund är omfattande men svensk forskning lyser med sin 

frånvaro, detta vill vi försöka belysa och ändra på. Vi vill även lyfta frågan om inte SDT 

skulle kunna implementeras i svensk undervisning med lika goda resultat som påvisats 

internationellt.   
   

SDT (Deci & Ryan, 1985:2000) brukar beskrivas som en makroteori vilken försöker beskriva 

mänsklig motivation, personliga processer och känslor i ett socialt sammanhang (Van den 

Berghe et.al 2014). SDT grundar sig i fem olika teorier kring motivation: “Goal contents 

theory”, där målet med aktiviteten härstammar från inre eller yttre motivation. “Basic 

psychological needs theory”, vilken beskriver vilka psykologiska behov en människa har som 

yttrar välbefinnande. “Causality orientation theory”, vilken beskriver människors 

individuella skillnader och personligheter. “Organismic integration theory”, vilken förklarar 
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två grundläggande begrepp, att en människas beteende regleras delvis av interna strukturer 

vilka utvärderas genom erfarenhet samt att människor naturligt är aktiva. “Cognitive 

evaluation theroy”, vilken undersöker vad som främjar eller hämmar inre motivation.  

Vidare menar författarna att dessa leder till att det finns två förutsägande faktorer som 

påverkar de psykologiska behoven. Dessa två faktorer är sociala faktorer (omgivningen) samt 

individuella faktorer (personlighet och målsättningar). För att enklare förstå teorin kan den 

beskrivas utifrån ett kontinuum från yttre och amotivation till inre motivation, där människan 

internaliseras inom kontinuumet (se figur 2).  

Figur 2. Självbestämmande teorin förklarad utifrån ett kontinuum (Deci & Ryan 1985:2000). 

Självbestämmandeteorin skiljer därmed på en kontrollerad motivation och autonom 

motivation där den kontrollerade motivationen styrs av yttre belöningar eller bestraffningar. 

Den autonoma motivationen styrs av att aktiviteten upplevs meningsfull, av nyfikenhet eller 

att aktiviteten är en del av individens identitet. För att främja en autonom motivation, det vill 

säga en inre motivation menar Deci & Ryan att alla människor har tre grundläggande behov 

för att bemästra och utforska miljön den lever i.  

- Tillhörighet: Detta innebär att eleverna känner gemenskap där familj, skola och vänner 

ingår. Eleven upplever en tillhörighet och närhet till andra människor där eleven även bryr sig 
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om andra och att andra bryr sig om eleven. Exempel på hur tillhörighet kan stödjas är om 

läraren är empatisk samt accepterande av elevernas olika känslor.  

- Kompetens: När eleverna känner kompetens upplever de en tillfredställelse och förmåga att 

utför kommande utmaningar men också en känsla att vara kompetenta i sitt sätt att hantera 

den omgivande miljön på ett effektivt sätt. Exempel på hur kompetens kan stödjas är att ge 

eleverna lämpliga utmaningar, tydlig information och struktur samt en positiv och konstruktiv 

återkoppling.  

- Autonomi: Eleverna känner att de tillåts att delta och bestämma över sina egna handlingar 

där valfriheten finns, vilket uppfyller självbestämmande. Eleven upplever sig i linje med sina 

värderingar samt intressen. Om följande komponenter finns kan en inre motivation upplevas 

av eleverna vilket gör att de utför aktiviteten för den egna tillfredsställelsen vilket i sig blir 

belöningen. Exempel på hur autonomi kan stödjas är att erbjuda valmöjligheter kring 

elevernas målsättningar, uppmuntra deras egna initiativ samt att undvika pressa eleverna 

vilket kan upplevas kontrollerande.  

Om dessa grundläggande behov stöds kan en kontrollerad miljö motverkas, vilket innebär att 

eleven inte enbart utför aktiviteter eller uppgifter med målsättningar som grundar sig i yttre 

motivation, det vill säga betyg och bedömning från läraren. Deci & Ryan menar att elever 

generellt är nyfikna och intresserade av att lära sig nya saker och i de fall elever utsätts för 

uppgifter som är hanterbara, får optimalt stöd från sin omgivning och upplever autonomi, kan 

leda till att den inre motivationen ökar (1985:2000).  

Skolsystemet är strukturerat på ett sådant sätt där olika beteenden och läromål som ingår i 

elevernas utveckling motverkar självbestämmande motivation då de utgår från yttre 

belöningar (läs betyg och bedömning). Detta är naturligtvis nödvändigt då elevernas 

prestationer behöver yttre bedömningar som stöd men framför allt för att tydliggöra skolans 

struktur. Problemet kvarstår dock hur det yttre belöningssystemet kan användas på ett så 

effektivt vis som möjligt och samtidigt integrera den inre motivationen. Detta för att elever 

ska bibehålla sin nyfikenhet och intresse för att fortsätta vilja lära sig samt vara fysiskt aktiva. 
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Som vi har nämnt tidigare så har vi valt att använda SDT som teoretiskt ramverk för att 

undersöka om och hur lärare arbetar för att motivera sina elever att delta i ämnet idrott och 

hälsa. Det teoretiska ramverket och dess centrala begrepp (inre och yttre motivation, 

kompetens, tillhörighet och autonomi) kommer i denna uppsats användas som mall för hur vi 

tolkar och analyserar begreppet motivation i förhållande till lärarnas metoder. 

1.6 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i högstadiet och gymnasiet arbetar för att 

motivera eleverna att delta aktivt i ämnet idrott och hälsa. 

Frågeställningar:  
• Hur talar lärarna om motivation? 

• Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att motivera sina elever? 

• Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att motivera sina elever 

som inte deltar? 
• Upplever lärarna att flickor och pojkar motiveras på olika sätt? 

2 Metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats där intervjuer använts för att samla in data. 

Intervjuguiden vi använt oss av var uppbyggd på ett semistrukturerat sätt (bilaga 1). I och 

med att vi valt att använda denna metod har vi kunnat få en mer djupgående förståelse och 

utifrån våra intervjupersoners svar få en större helhetsbild (Repstad 2007, s. 13). 

2.1 Urval och rekrytering 

Urvalet i studien bygger både på ett bekvämlighets- och målinriktat urval. Dessa typer av 

urval valdes på grund av tidsaspekten och för relevansen i studien. Det målinriktade urvalet 

gav oss möjligheten att samla in relevant data för målgruppen som studien riktat sig till samt 

de frågor studien ämnat att besvara (Bryman 2011, s. 434). Urvalet var sex stycken 

idrottslärare som jobbar i högstadiet och gymnasiet. Detta på grund av att forskningen visar 

att motivationen till både skola och ämnet idrott och hälsa sjunker under främst denna period.  

Detta kan medföra att lärarna i det åldersspannet kan ha en större utmaning med att motivera 

sina elever att delta. Eftersom vi vill ha en så bred översikt som möjligt om hur lärare arbetar 
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med att motivera sina elever så är inte kön, ålder, utbildning något som vi valt att begränsa 

oss till. Rekryteringsprocessen av intervjupersoner till denna studie gjordes via kontakter på 

tidigare VFU-skolor, kontakter via tidigare arbete samt via ett idrottskonvent på GIH som 

ägde rum mellan den 29-30 oktober 2018. I dessa tre rekryteringsområden har vi fått fram ett 

urval som matchar studiens syfte. Arbetssättet för rekryteringen ledde också till att vi på kort 

tid fick fram kandidater till studien. Under idrottskonventet kom vi i kontakt med idrottslärare 

från olika delar av Sverige vilket medförde att vi kunde få en bredare geografisk bild på hur 

lärare arbetar med att motivera sina elever till att delta i idrott och hälsa.  

2.2 Genomförande 

Genomförandet av datainsamlingen har skett på olika platser och på olika vis beroende på om 

det varit möjlig att genomföra intervjun på IP arbetsplats eller via andra medier (video) för de 

IP som bor och arbetar i andra delar av Sverige. Samtliga datainsamlingar har skett i 

överenskommelse med IP utefter deras tidsscheman. Stor vikt har lagts vid att skapa en trygg 

miljö för IP oavsett hur datainsamlingen gått till. Två intervjuer har genomförts på IP 

arbetsplats, i deras arbetsrum. Fyra intervjuer, vilka genomförts med hjälp av Facetime samt 

Messenger har genomförts i ett klassrum på GIH där vi kunnat minimera risken för att bli 

avbrutna och/eller störda. Detta för att kunna bibehålla IP koncentration. Samtliga deltagare 

har blivit informerade innan insamlingen startat om de etiska regler vilka studien förhåller sig 

till (Vetenskapsrådet 2002) samt fått en samtyckesblankett (bilaga 3) skickad till sig via e-

mail innan intervjun ägt rum. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär (bilaga 1). 

Ordningsföljden av frågorna har i vissa fall anpassats en aning beroende på vad IP svarat. Allt 

för att skapa en så god datainsamling som möjligt. Tiden för intervjuerna var mellan 27–40 

minuter vilket vi anser är en rimlig tid för IP att besvara frågorna och för oss att eventuellt 

ställa följdfrågor samt anpassa frågornas ordningsföljd en aning. Samtliga intervjuer har 

genomförts under november månad 2018 med båda författarna närvarande.  

2.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden är uppbyggd på ett semistrukturerat sätt och där öppna frågor ställts till 

deltagarna i studien. Dessa frågor gav oss också utrymme för följdfrågor för att öka 

sannolikheten för fler djupgående svar. Frågorna var konstruerade för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk. Brist på tidigare 

gjorda intervjuer och forskning inom ämnet innebar att vi tog hjälp av en enkät från Wilson, P. 
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M. et.al (2006) med frågor med inriktning mot PE och med SDT. Intervjuguiden fokuserar på 

de grundläggande behov som enligt det teoretiska ramverket främjar inre motivation. Enkäten 

var uppbyggd för elever att svara på, därför har vi valt ut de frågor vi anser passar vår studie 

bäst samt att vissa frågeformuleringar redigerats en aning. Enkäten gav oss inspiration till vår 

intervjuguide samt kunskap i vad för typ av frågor som bör prioriteras i frågeformuleringar 

med inriktning mot PE och med SDT som ramverk.  

2.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Två intervjuer är genomförda på plats med IP på deras skolor. Dessa två intervjuer är 

inspelade med hjälp av våra privata telefoner. Fyra intervjuer har genomförts via video med 

programmen Facetime och Messenger. Detta på grund av geografiskt avstånd. Vi har använt 

oss av dessa medier för intervjuerna då vi anser att de håller tillräckligt hög kvalitet för 

intervjuer av den här karaktären. Vi har fått klara och tydliga inspelningar både i ljud och i 

video och vi anser att ljud- och bildupptagning inte skapade några problem i vårt arbete med 

transkriberingen. Detta trots att vi satt i olika delar av landet och var tvungen att koppla upp 

oss mot Wifi-nätverk för videosamtalen. Vi använde pseudonymer på intervjupersonerna när 

vi sparade ner ljud- och videofiler på våra mobiltelefoner respektive datorer. Efter inspelade 

intervjuer så transkriberades dessa filer för att öka reliabiliteten i undersökningen. Vi valde att 

transkribera för att kunna citera, referera samt kategorisera och koda intervjupersonernas svar 

med en större tillförlitlighet (Patel & Davidsson 2011, s. 103 ff). Intervjupersonerna blev 

sedan informerade om att deras transkriberade intervjuer kan lämnas ut till dem om de så 

önskade.  

Vi genomförde en pilotstudie för att kontrollera och säkerhetsställa intervjuguidens kvalité 

och reliabilitet samt att testa intervjuernas båda datainsamlingsmetoder. Pilotstudien 

genomfördes under en dag och två försökspersoner deltog. Vi valde även att prata med de 

inblandade intervjupersonerna om var intervjun skulle äga rum då vi strävade efter en miljö 

där yttre störningsmoment kunde minimeras i den mån som fanns möjligt. Båda författarna 

har sedan tidigare en viss erfarenhet av liknande semistrukturerade intervjuer. 
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2.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer vilka vi använt oss av för att  

skydda deltagarna i studien. Enligt informationskravet har samtliga deltagare tilldelats den 

information som beskriver studiens syfte samt hur deras roll i studien ser ut. Vidare tilldelades 

de även information om att deras deltagande var frivilligt, att de när som helst under studiens 

gång har rätt att avbryta sitt deltagande utan vidare negativa konsekvenser eller påtryckningar 

från oss studieledare. Deltagarna erbjöds att skriva under en samtyckesblankett samt 

godkänna transkriberingen innan den skulle få användas i studien enligt samtyckeskravet. De 

deltagare vi intervjuat via programmet facetime har fått samtyckesblanketten skickad till sig 

via e-mail och muntligt godkänt sitt deltagande efter de läst igenom blanketten och före 

intervjun påbörjats. Samtliga IP i studien förblir anonyma enligt konfidentialitetskravet. Den 

data som samlades in genom intervjuerna skyddas genom att den endast lagras på författarnas 

privata datorer och telefoner som endast de har tillgång till. Vid slutförandet har allt material 

kodats och de inspelningar som gjorts har raderats från respektive medie. Detta för att 

tillförsäkra anonymiteten hos deltagarna. Till sist så har enligt nyttjandekravet, uppgifter och 

data enbart använts till denna studie (Vetenskapsrådet 2002). 

2.6 Analysmetod 

Den data vi transkriberat har analyserats genom Graneheim & Lundmans (2004) version av 

innehållsanalys. Denna metod är vald då vi ämnade att söka efter specifika teman (inre och 

yttre motivation) utifrån studiens syfte och det valda teoretiska ramverket.  

Analysen är gjord deduktivt med utgångspunkt från det valda teoretiska ramverket för att 

kunna se likheter men även skillnader i deltagarnas svar. Centralt i den genomförda 

kvalitativa analysen som är gjord var att välja ut de meningsbärande enheter vilka består av 

längre meningar och som kan klargöras. Informationen i meningarna har sedan kunnat 

kopplas till centrala begrepp och det valda teoretiska ramverket. Meningarna har förkortats till 

vad författarna kallar “kondenserade enheter”, vilket innebär att de viktigaste delarna kodats i 

dessa meningar. Kodningen har sedan delats in i sub-teman och sedan placerats i huvudtemat 

(se bilaga 4). För att sortera kodningen ytterligare delades de in under studiens 

frågeställningar och har sedan skrivits ner i resultatet i form av löpande text. Valet att 
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tematisera, kategorisera och analysera intervjuerna enskilt för att sedan diskutera oss fram ett 

resultat var för att öka reliabiliteten samt objektiviteten för studiens resultat.  

3 Resultat  

Nedan redovisas en sammanställning av de svar samtliga lärare gav i de intervjuer som gjorts. 

Vi presenterar resultatet utifrån de frågeställningar vi haft i vår undersökning samt vår 

intervjuguide. Resultatet kommer även att presenteras utifrån det teoretiska ramverkets 

centrala begrepp inre och yttre motivation samt de beståndsdelar som stärker inre motivation 

(tillförlitlighet, kompetens och autonomi). I denna del kommer även deltagarna presenteras 

(tabell 1). Det som kommer presenteras är kön, ålder, kommun, erfarenhet i arbetet samt 

utbildning i arbetet. Deltagarna i studien kommer att benämnas som L1 (Lärare 1), L2, L3, 

L4, L5 samt L6.  

Tabell 1, deltagare 

Lärare Kön Ålder Kommun Erfarenhet Utbildning

L1 Man 30 Solna 8 år Universitetsutbildning i  
idrott och hälsa

L2 Man 35 Norrköping 11 år Universitetsutbildning i  
idrott och hälsa 

L3 Kvinna 48 Uppsala 22 år Instruktörsutbildad i 
idrott (Behörig)

L4 Man 33 Stockholm 5 år Universitetsutbildning i 
idrott och hälsa 

L5 Man 59 Sundsvall 31 år Universitetsutbildning i 
idrott och hälsa 

L6 Kvinna 45 Östersund 23 år Universitetsutbildning i 
idrott och hälsa 
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3.1 Hur talar lärarna om motivation?   

L4, L5 och L6 talar om begreppet motivation på liknande vis där beskrivningar som inre 

drivkraft och en vilja av att göra någonting är återkommande. 

”Motivation skulle jag säga är en inre drivkraft för att göra någonting. Det känns som om det  

har med glädje att göra, ja ett driv och engagemang.” (L6) 

Lärarna beskriver inre motivation utifrån det grundläggande behovet autonomi. Deras egna 

tillfredsställelse är central vilket i sig är belöningen. 

L1 och L4 nämner viljan av att utvecklas vilket kan tyda på att de upplever egen kompetens 

och autonomi.  

”Vilja eller driv att utveckla någonting hos mig själv. Att helt enkelt bli bättre någonting. Om 

jag vill bli bättre på att hoppa högt så motiveras jag att träna på olika sätt för att hoppa högre 

och längre, helt enkelt en vilja att utvecklas.” (L4) 

L1, L2 och L3 beskriver deras motivation utifrån perspektiven inre och yttre. Den inre 

motivationen beskrivs som något glädjefyllt och roligt, medans yttre beskrivs mer specifikt 

som en framtida belöning.  

”Man känner att man vill och att det kommer på något sätt ge resultat för framtiden. Det kan 

också vara roligt för stunden men ofta vill man få en belöning senare att man blir bättre.” (L2) 

”Jag menar om jag vet att jag kommer få en högre lön om jag gör det här jobbet så är det ju 

motivation likväl som att jag vill utvecklas för just den saken. Jag ser ingen motsägelse 

mellan inre och yttre motivation.” (L1) 
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När L1 talar om sin egen motivation reflekterar även L1 hur hen upplever motivation 

generellt i skolan, vilket är främst kopplat till yttre motivation i form av framtida belöningar. 

En väldigt tydlig yttre motivation i form av att det finns ett betyg och att eleverna vill 
nå ett betyg. Men det finns två delar, en där man behöver jobba lite med piska och 

hota med betyg och en motivation där man jobbar mot att prata om att motivera 
eleverna att vilja utveckla sig själva. (L1) 

3.2 Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för 
att motivera sina elever? 

På frågan om hur lärarna motiverar sina elever till att delta i idrott och hälsa nämner L1, L5 

och L6 hur de planerar och anpassar lektionsinnehållet för att fånga elevernas intresse samt 

för att upptäcka var eleverna befinner sig i sin kunskap. 

Jag försöker alltid hitta vad du kan göra. I till exempel gymnastik när vi jobbar med 
räck, kanske någon inte vill, ja okej, strunta i det då och vi hittar en annan övning 
istället. Vi lägger ut en långmatta så du kan träna på kullerbyttor istället, att man får 

arbeta med eleven där den just är. (L1) 

”För att få eleverna att komma till lektionen så tycker jag att jag har en låg tröskel. 
Det ska vara ett ämne där alla kan delta och inte komma med blodsmak i munnen 

efter lektionerna. Det innehåller ofta sånt som är ofarligt i början. Jag tror att 
förbereda eleverna kan motivera, att dom vet vad dom ska göra, vad dom ska ha med 
sig, om dom blir utsatta för det och det. (L6) 

Lärarnas arbetssätt blir tillhörighetsstödjande och kompetensstödjande. L1 beskriver även hur 

uppgiften kan förändras för eleven vilket är autonomistödjande. Detta i form av att eleven får 

vara med och bestämma över sina egna handlingar.  

L3 beskriver hur de försöker anpassa vart aktiviteterna genomförs för bättre kunna kontrollera 

att de deltar samt vilken tid på dagen för att försöka öka elevernas deltagande. Detta sätt kan 

både upplevas som en kontrollerad motivation (yttre) och som kompetensstödjande.   

  
För att få dom att testa olika uteaktiviteter, för även om det går att åka längdskidor så 
är det liksom en helt annan grej att göra det på en riktig arena eller i ett skidspår. Du 
är liksom på plats och kan inte smita lika lätt och vi har försökt att lägga idrotten sist 

så de kan åka hem direkt efter. (L3) 
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L2 och L4 talar mindre om metoder för att motivera eleverna att delta utan mer om vad de 

kan lära sig under lektionerna.  

Deltagandet i sig är inget problem. Jag brukar motivera dom att det är precis som för 
mig själv, att lära sig något nytt att använda. De kan lära sig nya saker att ta in i andra 

sammanhang och utvecklas i just det sammanhanget. Jag försöker påtala vikten av att 
eleverna har världens chans att lära sig nya saker då vi också har teoretiska uppgifter 
till varje del. (L4) 

L2 och L4 arbetar på skolor med tydlig idrottsinriktning vilket innebär att eleverna redan bör 

ha en stark inre motivation till att delta i idrott och hälsa. Att involvera och trycka mer på vad 

eleverna kan lära sig är både tillhörighetsstödjande som kompetensstödjande.   

Lärare L1, L2, L4, L5 och L6 beskriver hur de upplever hur lektionsinnehåll kan intressera 

elever mer eller mindre. Lärarna berättar om hur exempelvis bollspel och dans kan gruppera 

eleverna i olika läger beroende på deras tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. 

Vilket kan försvåra deras försök att motivera eleverna.  

När man har bollspel så tycker alla som gillar bollspel att det är jättekul och alla andra 
tycker det är tråkigt och då kanske det är så att det finns fem stycken som spelar till 

exempel fotboll medans de andra tycker det är tråkigt. Då är det väldigt svårt att 
motivera. Det är samma sak vid pardans. (L1) 

Ja om dom skulle se en planering så intresserar det dom mer eller mindre. Men jag 

tycker dom går dit ändå, så blir det bra när dom väl är där. Men innan tycker dom 
fotboll är roligare än längdskidor. Efteråt så kanske fotboll inte var så roligt men 
längdskidor var helt ok för att det var strålande sol och vi lekte lekar. (L6) 

Lärare L1 och L4 beskriver också hur de arbetar för att försöka skapa ett intresse för 

lektionsinnehållet trots elevernas tidigare erfarenheter och förutfattade meningar genom att 

byta ut klassiska idrotter, använda sig av pedagogiska regler samt genom att bryta ner 

aktiviteten i mindre delar. 

Istället för fotboll så kör man rugby, istället för innebandy så kör man lacrosse för att 
hitta sånt som ingen är bra på från början. De kan också få välja lite själva att ni som 

känner att jag vill spela match går hit medan ni som vill träna ha mer kontroll går dit. 
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Jag försöker också bryta ner och lägga in lite pedagogiska regler som gör att det inte 

blir ett vanligt spel. (L1) 

Alla tror att nu ska jag spela matchspel i fyra veckor och kommer aldrig få låna 

bollen. Då förklarar jag att de handlar om öga-handkoordination, att hur du förhåller 
kroppen gentemot medspelare och motspelare under lite press, då blir det något helt 
annat. Sedan blir övningarna i den här kontexten viktiga och går egentligen ut på att 

det är du och bollen och då går ett ljust upp för eleverna att det till exempel inte är så 
farligt. (L4) 

Ovan beskrivs metoder som kan stärka elevernas inre motivation. L1 talar bland annat om att 

eleverna får valmöjlighet att bestämma nivå de vill tillhöra vilket är autonomistödjande. L4 

bryter ned spelen vilket är kompetensstödjande. Om övningarna är intressanta för eleverna 

kan det även vara autonomistödjande.  

   

På frågan om hur lärarna involverar sina elever i deras eget lärande berättar L1, L2, L4, L5 

och L6 om hur de låter sina elever sätta upp mål samt påtalar vikten av eget ansvar.  

Eleverna får sätta upp egna mål, efter den här delkursen eller den här terminen ska jag 

klara det här och då är det mitt jobb att sondera så det inte blir ett resultatmål utan ett 
mer abstrakt mål, vilket inte alltid är helt lätt. Målsättningen är att sätta sig i ett 
utvecklingsbehov och tänka på vad jag kan bli bättre på. (L4) 

”Att du ska ta ansvar för din styrketräning ska se ut, eller du ska ansvara för hur ditt hälsohjul 

ska se ut och vilka delar du ska förbättra. Relaterar det mycket till det dom själv skapar och 

inte så mycket till vad jag säger.” (L6) 

Lärarna involverar sina elever genom att de får sätta upp egna mål för kursen. Samtidigt 

påtalar de vikten av eget ansvar. Detta kan vara kompetensstödjande och autonomistödjande 

vilket kan öka den inre motivationen.  

L1, L2 och L6 beskriver hur de låter eleverna hjälpa varandra under lektionen för att öka 

deras egna lärande. Detta arbetssätt kan öka elevernas känsla av tillhörighet.  
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”Till exempel att göra fingerslag i volleyboll, då kan du kasta och du passa och sen försöker 

dom ge varandra feedback. Tänk på det här eller tänk på det här, liksom bedöma varandra 

utifrån mina instruktioner.” (L1) 

Vi hade en lektion där vi spelade boll men under det här så skulle det hända en hel del 

incidenter. Så dom blev involverade antingen för att dom skulle råka ut för en skada 
eller fått i uppdrag att ta hand om en skada. Genom att involvera dem praktiskt så tror 
jag dom är mer involverade än om jag står och föreläser som hur vi tar hand om en 
stukad fot. (L6) 

L2, L3 och L5 talar även om att försöka individualisera undervisningsmiljön för att eleverna 

ska få syn på sin egna nivå och var de befinner sig i sitt lärande och kunskap. 

Det kan vara nivågruppering, till exempel vilken nivå vill de vara på? Här går det lite 
snabbare, eller vill du ha lite lugnare tempo för att hinna med lite mer och klara lite 
mer. Det är främst dom äldre eleverna som får ta de här besluten för att lära sig att 

skatta sig själva så att säga. (L2) 

”Sen går det inte alltid för en lektionsmiljö och undervisningsmiljö är inte alltid optimal för 

att kunna individualisera hela tiden men utgångspunkten är att göra det så mycket det går i 

alla fall.” (L5) 

Lärarnas försök att individualisera undervisningsmiljön kan stärka elevernas inre motivation 

då det kan vara tillhörighetsstödjande, kompetensstödjande och autonomistödjande.  

På frågan om hur lärarna tänker kring elevinflytande berättar samtliga lärare att de försöker 

låta eleverna vara med och bestämma även om det inte är helt enkelt då eleverna i slutändan 

också ska nå kunskapsmålen. 

”Vi har pratat om att de ska få vara med och bestämma, samtidigt har vi ett krav på oss. ” (L2) 

”Vi försöker titta på vilka områden det är bra med elevinflytande, vi gör till exempel 

fördjupningsperioder och då styr vi inte helt vilka perioder det är. Vi gör dansredovisningar 

men försöker inte styra hur redovisningen ska se ut.” (L6) 
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Dels brukar jag ju gå igenom kursen vid det första tillfället och gå igenom 

kursinnehåll, vad det är vi strävar efter och vi pratar liksom för att klara kursen, gå 
igenom målen. Sen brukar jag fråga dom om vad de tror och på vilka sätt vi kan göra 
det här, klara av det tillsammans. Vilket innehåll vi ska ha för att kunna nå de här 
målen, vad vi kan jobba med. (L5) 

Samtliga lärare verkar ämna att låta eleverna vara med och bestämma, vissa mer och andra 

mindre. Samtidigt som en av lärarna (L6) även anser att det finns en tydlig 

utvecklingspotential inom denna fråga. 

Jag är också förstelärare i idrott, då är mitt uppdrag att öka måluppfyllelsen, fler ska 
nå E i idrott. Så då har vi på olika sätt, förra året börjat grunda, hur når vi det? Dels 

genom enkäter hos dem som inte nått E, vad har brustit hos dom, hos oss? Och sen 
har vi läst en del, då har vi kommit fram till att delaktighet är viktigt, tydlighet är 
viktigt och relationen till idrottsläraren är viktig. Då har vi försökt lyfta in det i det vi 
jobbar med. (L6) 

Samtliga lärare beskriver att de försöker låta eleverna vara med och bestämma vilket kan öka 

deras känsla av inre motivation, då samtliga tre grundläggande behov stöds.  

Metoderna för hur lärarna arbetar för att uppmuntra sina elever att lära sig något nytt är 

snarlika. Lärarna försöker främst hitta rätt nivå för eleverna, vara uppmuntrande samt positiva 

mot sina elever. Den lärare som sticker ut är L1. Han beskriver sin kravställning samt påtalar 

för eleverna deras utvecklingsbehov i relation till deras kommande betyg. 

Det bästa sättet att uppmuntra dem är att ställa krav, att vara lite så här att det här ska 
du kunna göra. Du ska kunna göra en dans på en musikuppvärmning, ni ska göra en 
musikanalys och till det ska ni sätta stegen. Det kräver jag för ett godkänt betyg och 

jag är tydlig med vad som krävs men jag kan också erbjuda hjälp till dem som 
behöver. (L1) 

Detta arbetssätt främjar yttre motivation då motivationen kan upplevas kontrollerad av 

eleverna.  
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Sociala relationer såsom elev-elev och lärare-elev är viktiga i motivationsarbetet enligt lärarna 

och dem anser att relationsskapandet förmodligen är det allra viktigaste. Gemensamma 

nämnare är struktur, värdegrundsarbete, främja positiva beteenden hos eleverna samt vara 

positiv i elevbemötandet. Metoderna för detta bland lärarna varierar men metoderna är 

tillhörighetsstödjande.  

Ja jag tror att relationer, goda relationer är a och o. Man måste vara trygg med den 
man jobbar med, oavsett om det är relationen elev-elev eller lärare-elev. Man måste 
känna att man kan vara öppen mot varandra och väga säga när något kanske är 

obekvämt och inte är så bra. Jag tror det är jätteviktigt att skapa en god miljö och 
skapa goda relationer. (L5) 

När lärarna berättar om hur de ger sina elever återkoppling och feedback nämner de direkt 

muntlig feedback samt vid tillfällen de ger feedback till hela gruppen, sker det före eller efter 

lektionen. Samtliga lärare nämner också tidsbristen som en begränsning för att kunna ge 

personlig återkoppling till eleverna.  

”Om dom har praktiska moment, idag har vi livräddningsprov. Då får dom feedback direkt 

muntligt, att det här och det här hände.” (L6) 

”Det är rätt tidskrävande men som idrottslärare hinner man ju inte ofta prata med varje elev 

för då går ju hela timmarna åt men så mycket som möjligt i förbifarten under lektionerna. 

Framsteg, vad som ska göras.” (L5) 

Är det en motiverad elev är det betydligt lättare. Tyvärr blir det så att det kanske blir 

en kortare feedback till motiverade elever medans till en omotiverad elev måste man 
linda in det mer. Du måste göra det här för att det ska leda till det här. Generellt är det 
mer vilken elev det är var den är just nu och vad den behöver tänka på eller vad den 

behöver göra. (L1) 

Lärarnas beskrivningar är komptensstödjande då de försöker vara konstruktiva och positiva i 

deras återkoppling till eleverna.  
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3.3 Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för 
att motivera sina elever som inte deltar? 

Lärarna berättar att det är mer eller mindre fem elever per lektion som inte deltar aktivt och 

att anledningarna till detta generellt är sjukdom eller skada. Vid dessa orsaker har i princip 

samtliga lärare liknande metoder för att få eleverna att delta ändå. Fyra av lärarna, L1, L4, L5 

och L6 beskriver att de låter eleverna genomföra andra aktiviteter, vilket är 

tillhörighetsstödjande.  

”Om dom inte deltar för att dom har något bekymmer den dagen att nu är jag sjuk eller så, då 

motiverar jag dom att det finns något att göra. Nu är det ni som ska ta hand om dom här 

skadorna eller ni som sköter musiken idag eller ni gör någonting.” (L6)   

Tre lärare, L1, L2 och L3 beskriver att det finns tydliga konsekvenser för eleverna om de 

väljer att inte delta. Detta kan upplevas som kontrollerad motivation av eleverna vilket 

främjar yttre motivation.   

”Nu kör vi orientering och på fredag kör vi något annat, då kör vi vad som helst men alla kör 

orientering under en dag. Är man inte med då så är man inte heller delaktig på fredagen.” (L2) 

L1, L4 och L6 påtalar även att icke deltagande kommer ha påverkan på elevernas betyg vilket 

främjar yttre motivation.  

”Om eleverna anser sig sjuka eller skadade så har jag såklart inget att sätta emot rent juridiskt 

men då har du i alla fall ett ess i rockärmen att du alltid kan hänvisa till slutbetyget om man 

vill motivera på det sättet. Men det är jättetråkigt för elevernas skull.”.  

Två lärare, L3 och L5, kan låta eleverna utföra andra skoluppgifter om eleverna inte kan delta 

under idrottslektionerna vilket kan främja elevernas inre motivation då de tillåts bestämma 

över sina egna handlingar samt att de kan uppleva läraren som empatisk.   
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Jag brukar säga att de inte bara ska sitta av tiden på läktaren för att få närvaro, utan 

det finns andra saker de kan göra i ämnet, teoretiska uppgifter. Men annars är det ju 
skola och de ska gå igenom hela skoldagen. Så är man ute i tid kan man låta dem 
arbeta med annat som har med skolan att göra. Det behöver inte vara något inom 
idrott och hälsa. Självklart inte varje gång och samma elev men det kan vara ett sätt. 

(L5) 

L6 är den enda läraren som beskrev hur hon hanterar elever som inte vill delta på grund av 

andra orsaker. Det L6 talar om bygger på tillhörighet, kompetens och autonomi vilka 

tillsammans är de grundläggande behoven för att främja inre motivation.  

”Om dom inte är där för dom tycker idrott är obehagligt så är det en helt annan typ av 

motivator. Då får man jobba på relationen, vad jag förväntar mig och vad kan behövas för att 

du ska klara av det här.” (L6) 

Ytterligare aspekter lärarna tog upp var att undersöka varför eleverna inte vill delta, motivera 

undervisningens innehåll för eleverna, nivågruppering samt i något enstaka fall även byta 

undervisningsmiljö. Dessa aspekter lärarna talar om kan främja en inre motivation hos 

eleverna.  

3.4 Upplever lärarna att flickor och pojkar motiveras på olika sätt? 

L1, L2, L4 och L5 menar att det främst är innehållet under lektionerna som i vissa fall kan 

spegla skillnader mellan pojkar och flickors motivation. 

Ja, i form av att de är intresserad av olika saker. Men jag upplever inte att jag behöver 
tänka på något speciellt sätt för att de är pojkar eller flickor utan jag skulle säga att 
båda är lika motiverade eller omotiverade. Men kanske till olika typer aktiviteter är 

väl den största skillnaden. (L1) 

Lärare L1, L3 och L4 upplever flickor som mer motiverade överlag än pojkar, där två av 

lärarna menar att det är betyget som motiverar vilket tyder på en större yttre motivation.  

”Tjejerna är ofta väldigt drivna även om jag nu generaliserar.” (L3) 
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”Tjejer är ju lite mer motiverade till skolan, de bryr sig mer om betyget vilket kan leda till en 

större motivation. Jag tror inte det är likadant över hela skolsverige och jag tror vi är gynnade 

av att ha motiverade elever generellt.” (L1) 

Lärarna anser inte att de behöver motivera pojkar och flickor på olika vis utan svaren är 

generellt lika mellan lärarna. Lärare 6 beskriver att relationen lärare – elev är viktigare för 

flickor än pojkar men är även inne på att det främst är innehållet som motiverar eller inte. 

Ja, jag tycker att tjejer motiveras mer av relationen lärare – elev. Att det kanske är lite 

viktigare för en del av dem. För en del och det är både tjejer och killar, så är det själva 
aktiviteten. Att det finns en nerv, tävling eller utmaning i det. Men då är man ganska 
färdig eller, i själva fysiska aktiviteten. Då är det inte ett problem för dem. (L6) 

Lärarnas beskrivning kan tyda på att båda könen upplever störst intresse vid innehåll som är 

kompetensstödjande. L6 menar att tillhörighetsstödjande aspekter är viktigare för flickor än 

vad det är för pojkar.  

4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare i högstadiet och gymnasiet arbetar 

för att motivera eleverna att delta aktivt i ämnet idrott och hälsa. Det som framkommer i 

resultatet är att lärarna främst använder metoder för att stärka den inre motivationen utifrån 

begreppen tillhörighet och kompetens. De anser också att relationsskapandet med sina elever 

samt relationen mellan eleverna är viktig. Lärarna beskriver sina metoder på olika vis under 

intervjuerna men resultatet visar att det finns relativt tydliga likheter i deras metoder. 

4.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultaten utifrån studiens frågeställningar. Avsnittet 

kommer också innehålla en metoddiskussion (Se rubrik 4.2). Där kommer vi presentera 

eventuella styrkor och svagheter i vår genomförda studie och hur dessa kan ha påverkat vårt 

resultat. 
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4.1.1 Hur talar lärarna om motivation? 

Lärarna definierar och talar om motivation på liknande vis där beskrivningar som inre 

drivkraft, vilja att göra någonting och vilja att utvecklas är återkommande. Ytterligare 

beskrivningar är att delar av motivationen beskrivs som något glädjefyllt och roligt men också 

som framtida belöningar. Likt hur Gunn Imsen (2006) skiljer på inre och yttre motivation 

utifrån humanistisk eller kognitiv psykologi och behavioristisk teori kan dessa teorier hjälpa 

oss att förstå människors beteenden. Om en individ främst drivs av en inre motivation är 

sannolikheten stor att beteendet kommer att fortsätta över tid då drivkraften handlar om 

exempelvis glädje och att aktiviteten i sig ger mening. Däremot om aktiviteten främst utförs 

på grund av yttre motivation kommer beteendet endast fortsätta över tid om belöningen är 

adekvat i jämförelse med det individen behöver göra (Imsen 2006; Vallerand et.al 1993).  

Det lärarna beskriver går att tolkas som en form av integrerad motivation vilket innebär att 

källan till deras motivation kan komma från olika håll, inre som yttre. Däremot återfinns den 

integrerade motivationen nära autonom motivation det vill säga, inre motivation. Detta 

innebär att en individ exempelvis kan sträva efter en högre lön som en av lärarna beskrev det 

men samtidigt drivas av nyfikenhet, intresse och glädje över att vara idrottslärare (Deci & 

Ryan, 1985:2000). 

4.1.2 Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att 
motivera sina elever? 

Metoderna lärarna använder för att motivera sina elever är generellt tillhörighetsstödjande i 

form av att de exempelvis försöker skapa goda relationer med sina elever. Detta innebär att 

eleverna upplever en gemenskap och att de även kan uppleva sina lärare som empatiska och 

accepterande. Kompetensstödjande är lärarna enligt att de försöker ge eleverna lämpliga 

utmaningar, tydlig information samt en konstruktiv återkoppling. Lärarna försöker också vara 

positiva och ge eleverna beröm när de försöker samt när de lyckas. Detta sätt kan öka 

elevernas känsla av kompetens då de kan uppleva att de har förmåga att utföra de aktiviteter 

och utmaningar de ställs inför. Lärarna berättade även om att eleverna i vissa fall tillåts vara 

med och bestämma samt sätta upp egna mål. Detta kan vara autonomistödjande då eleverna 

erbjuds valmöjligheter hur de ska utföra olika uppgifter samt hur de ska uppfylla sina egna 

mål (Deci & Ryan, 1985:2000).   
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Metoderna för hur lärarna involverar eleverna är snarlika främst gällande tillhörighet och 

kompetensstödjande och det framgår tydligt att lärarna gör sitt bästa för att eleverna ska nå 

kunskapsmålen. Det som verkar saknas är att metodiskt och konsekvent arbeta med att vara 

tillhörighetsstödjande, kompetensstödjande samt autonomistödjande. De elever som upplever 

sig stärkta av de grundläggande psykologiska behoven kan med hjälp av detta hantera sin 

miljö och förmodligen klara av kommande utmaningar. Däremot kan de elever som upplever 

sig sakna dessa känslor uppleva amotivation, vilket innebär att eleven istället upplever en 

inkompetens eller meningslöshet för att genomföra uppgiften. Deci & Ryan (1985:2000) 

menar att alla människor har grundläggande behov vilket påverkas av sociala och individuella 

faktorer. Eleverna återfinns vanligtvis i en miljö som främst är styrd av yttre motivation 

genom att de får ”belöningar” i form av höga betyg vid uppvisad hög kompetens eller 

”bestraffningar” i form av lägre betyg vid motsatsen. Detta i relation till deras egna 

uppfattning av deras kunskap och uppsatta mål. Detta ökar sannolikheten för att eleven 

känner en meningslöshet vid uppgifter som inte upplevs genomförbara och en amotivation 

uppstår. Elever med en högre grad av autonomi visar enligt forskning ett större välbefinnande, 

större engagemang samt presterar bättre i skolan (Reeve et al. 2004b; Vansteenkiste et al. 

2004) vilket borde påtala vikten av att arbeta enligt metoder som främjar inre motivation.  

Den internationella forskningen visar tydligt att vid strukturerade metoder för att öka 

elevernas tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven får eleverna en högre 

grad av just autonoma motivationsformer (Owen, Smith, Lubans, Ng, & Lonsdale, 2014; 

Teixeira, Carrac, Markland, Silva, & Ryan, 2012). Detta är intressant att belysa då lärare 

generellt och i synnerhet lärarna i denna studie, verkar sakna en struktur för hur detta arbete 

ska gå till, individuellt som kollegialt inom deras skola. Samtliga lärare talar om hur de vill 

involvera eleverna i deras eget lärande, hur de vill låta eleverna vara med och bestämma 

innehåll samt hur viktig skapandet av relationer är. Samtliga delar lärarna tar upp är 

byggstenar för att skapa en inre motivation vilket är intressant. Men oavsett hur mycket 

lärarna talar om dessa delar verkar det saknas en struktur för hur det ska gå till praktiskt för 

att öka elevernas autonoma motivation.  
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Sebelius (2018) skriver att lärarna försöker få eleverna delaktiga genom elevinflytande samt 

uppmuntran, att de också anpassar aktiviteterna och försöker skapa rörelseglädje. Allt för att 

skapa en trygg miljö för eleverna att prestera i. Det lärarna beskriver för Sebelius skulle likväl 

kunna tolkas utifrån SDT, där vissa delar stärker de grundläggande psykologiska behoven mer 

eller mindre. Men det vi fortfarande saknar är tydliga metoder med ett teoretiskt ramverk som 

fundament och ett önskvärt motivationsklimat i fokus. Lärare kan tala om begrepp som 

trygghet eller beskriva att en stor del av arbetet går ut på att lösa problem och vara kvar i den 

diskussionen. Men dessa delar skrapar endast på ytan då faktum kvarstår att det finns kunskap 

att ta del utav samt implementera. Sanchez-Oliva D et.al (2017) menar att tidigare fynd i form 

av undersökningar gjorda med metoder från SDT, visar på just nyttan av att använda sig av 

motivationsmetoder för att konsekvent stärka elevernas grundläggande psykologiska behov 

för att undvika att det sker slumpmässigt. Detta blir viktigt för att skapa ett motivationsklimat 

som stärker den inre motivationen då den är hållbar. Samtliga lärare menar också att det inte 

är samma elever som är frånvarande utan att det skiljer sig från lektion till lektion. Detta är 

ytterligare en aspekt varför ett metodiskt arbetssätt och förhållningssätt är viktigt.  

4.1.3 Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att 

motivera sina elever som inte deltar? 

För att motivera elever som inte deltar under idrottslektionerna talar lärarna om aspekter som 

stärker de grundläggande psykologiska behoven som eleverna har samt aspekter som ökar 

deras yttre motivation. Det framkommer att lärarna försöker få eleverna att genomföra andra 

aktiviteter eller uppgifter vilka kan anses som tillhörighetsstödjande då eleverna bjuds in till 

att delta utifrån deras förutsättningar. Två lärare berättar också om att de ibland låter eleverna 

genomföra andra skoluppgifter vilket kan vara autonomistödjande, då eleverna erbjuds andra 

valmöjligheter. Sammanfattningsvis är lärarnas metoder för de elever som inte är intresserade 

eller inte deltar liknande och samtliga lärare talar om metoder som kan främja en inre 

motivation. Trots detta verkar lärarnas metoder för att motivera dessa elever ändå hamna 

inom behavioristisk teori gällande belöning och bestraffning, vilket vi vet i förlängningen 

främst främjar yttre motivation. 
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Spelar det då någon roll att samtliga lärare förr eller senare påtalar för sina elever att deras 

frånvaro kommer att påverka deras betyg? Förmodligen inte då eleverna mycket väl vet om 

detta. Vad vi menar med detta är att vi inte ifrågasätter betygssystemet eller att lärarna 

försöker att konkretisera ämnets kunskapsmål trots att konkretiseringen visat sig vara ett 

problem (Svennberg, Meckbach & Redelius 2018). Det är också känt sedan tidigare att just 

tydlighet gällande kunskapsmålen är viktigt för eleverna, vilket innebär att konkretiseringen 

är nödvändig (Hattie 2011). Vi ifrågasätter heller inte att medvetandegöra de elever som inte 

deltar tillräckligt mycket och därför inte kan uppvisa sin kunskap inom ett område och hur det 

påverkar betyget. Däremot kan vi ställa oss frågan om det inte går att arbeta mer metodiskt för 

att undvika samtal med betyg som främsta motivator. Enligt Deci & Ryan (1985:2000) kan 

denna metod att medvetandegöra i värsta fall istället skapa amotivation hos eleven. Vad vi bör 

fråga oss som lärare och som blivande lärare är om detta är ett problem som skapats i tidigare 

årskurser och om det är på grund av bristande struktur i de metoder som lärare använt. Eller är 

det bristen på kunskap hos lärarna i hur dem arbetar för att bygga ett motivationsklimat som 

främjar elevernas inre motivation? 

Att elever inte deltar eller är frånvarande finns det en rad olika orsaker till. Enligt Kearny 

(2008) är skola, hem/familj och individ de kategorier som de olika faktorerna samverkar i. 

Enligt Skolverket (2010) så ryms även pedagogiska, organisatoriska samt sociala faktorer 

inom skolkategorin. Det vi vill belysa med detta är att vi tror att det finns fler metoder till att 

öka elevernas närvaro genom att förstå vad man kan påverka pedagogiskt, organisatoriskt 

samt socialt utifrån SDT. Genom att implementera ett tydligt och konkret teoretiskt ramverk 

kanske det i förlängningen både kan minska elevernas frånvaro samt stärka deras inre 

motivation. Både till att vara deltagande under idrott och hälsa men också till att vara fortsatt 

fysiskt aktiva. Att idrott och hälsa kan spela en viktig roll för elever i ett kort perspektiv för att 

skapa en positiv attityd till motion och rörelse samt förbättra folkhälsan i ett längre perspektiv 

är allmänt känt. Om lärmiljön och innehållet i idrott och hälsa samt lärarnas arbetsmetoder 

inte bidrar till att motivera eleverna kommer lärarna i förlängningen misslyckas med en del i 

deras uppdrag. 
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González-Cutre, D. et al. (2018) använde SDT som ramverk för att främja elevernas fysiska 

aktivitet i skolan och på fritiden. Det som är särskilt intressant med denna studie är hur dom 

även involverade föräldrarna. Genom att undervisa föräldrarna inom fysisk aktivitet samt hur 

de kan stödja sina barn, visade undersökningen på ett ökat stöd från föräldrarna både gällande 

fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. Detta bör vara ytterligare en metod för hur vi kan nå 

fler elever då familj är en av de faktorer enligt Kearney (2008) som påverkar elevernas 

deltagande eller icke deltagande i skolan och i idrott och hälsa. 

Kan föräldrarna vara en väg för att hjälpa till i utvecklingen för en ökad närvaro samt ökad 

inre motivation till ämnet idrott och hälsa via motivationsarbete? Ramberg (2018) påtalar hur 

skolans struktur och ethos påverkar eleverna att vara närvarande. Att hela skolan skapar en vi-

känsla med sina elever, att skolan bryr sig om varje individ och deras behov. Den känslan bör 

genomsyra hela den lärmiljö eleven befinner sig i. Detta menar även Gustavsson (2010) när 

han skriver om positiva lärar- och elevrelationer. Att lärarna arbetar tillsammans och 

kollegialt för att försöka göra kunskapsmålen, betygsättningen och lektionerna så tydliga som 

möjligt för eleverna trots att Svennberg, Mechback & Redelius (2018; Svennberg 2017) pekar 

på svårigheter. Detta tillsammans med att försöka främja de psykologiska behoven som 

bevisligen via systematiska metoder, fått positiva effekter på eleverna, deras motivation samt 

deltagande i skolan. 

4.1.4 Upplever lärarna att flickor och pojkar motiveras på olika sätt? 

Generellt anser inte lärarna att pojkar och flickor motiveras på olika vis med några få 

reservationer. Vissa skillnader menar fyra lärare finns då de anser att det som skiljer könen åt 

främst är lektionsinnehållet. Tre lärare har även uppfattningen om att de upplever flickor mer 

motiverade än pojkar, där främst betyget är källan till deras motivation. Detta är tydligt 

kopplat till yttre motivation men det är svårt att dra några slutsatser kring detta resultat. Det 

som framkommer kan dock påvisa att båda könen upplever störst motivation till aktiviteter 

och innehåll som är tydligt kompetensstödjande. Det vill säga aktiviteter med lämpliga 

utmaningar där de upplever att de är tillräckligt kompetenta att genomföra dessa. 

Avslutningsvis anser vi likt den forskning vi tidigare presenterat att vikten ligger i att stärka 

samtliga elevers psykologiska behov, oavsett kön då deltagande verkar påverkas mest av 

individuella faktorer, likt vad Bråkenhielm (2008) menar.   
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4.2 Metoddiskussion 

Då vi författare har tidigare erfarenheter av semistrukturerade intervjuer och att båda varit  

närvarande under samtliga intervjuer så har vi minskat risken för olikheter och på så vis stärkt 

studien. Den författare som inte varit huvudintervjuare har lyssnat in IP svar, antecknat och 

därefter kommit med relevanta följdfrågor. Detta på grund av att medintervjuaren inte 

behöver fokusera lika mycket på intervjuguidens upplägg och på intervjupersonen. Ytterligare 

en styrka kan vara att två pilotstudier genomfördes innan datainsamlingen för att stärka 

intervjuguiden och studiens pålitlighet. En nackdel med att båda författarna varit närvarande 

kan vara att det påverkade IP svar då vi använt de kontakter vi fått genom tidigare VFU-

skolor samt tidigare arbetsliv. Då vi kände några av IP sedan tidigare var huvudintervjuare 

alltid den person som inte hade någon tidigare relation med IP. Samtidigt vill vi också påpeka 

att det kan vara en styrka, att just känna IP. Tidigare relationer kan bidra till att IP vågar och 

känner en trygghet i att svara så sanningsenligt den kan, då varken IP eller författarna tidigare 

suttit i en maktposition till den andre i intervjusammanhang. 

Vi har använt oss av Graneheim & Lundmans (2004) analysverktyg vilket vi tror har 

förbättrat objektiviteten i vår analys av resultatet. Analysen gjordes av båda författarna var för 

sig först och sedan diskuterade vi oss fram till ett resultat. Något som skulle kunnat stärka 

objektiviteten ännu mer är att vi hade kunnat ta hjälp av en tredje oberoende part. Det hade 

kunnat ge oss fler perspektiv och minska subjektiviteten men på grund av tidsbrist ansågs 

detta inte genomförbart.  

Det deduktiva förhållningssättet och användandet av vårt teoretiska ramverk vid analysen av 

resultatet har medfört att vi enklare kunnat kategorisera resultaten, samt att det gav oss en god 

helhetsbild utifrån studiens syfte. En begränsning vi vill påpeka med att arbeta på detta sätt 

kan vara att intressanta delar kan framkomma i intervjuerna men som inte passar in i varken 

frågeställningar eller i det teoretiska ramverket. För att minska just den begränsningen så har 

dessa delar och oväntade resultat tagits upp i diskussionen. 

Det låga deltagarantalet gör att vi inte kan påvisa skillnader mellan idrottslärares arbetssätt i 

ur ett nationellt perspektiv. De intervjuade idrottslärarna arbetar samtliga på liknande vis och 

med liknande metoder. En aspekt som kan ha påverkat resultatet är att samtliga IP är 
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högskoleutbildade eller behöriga i ämnet. Detta speglar inte verkligheten i ämnet idrott och 

hälsa i Sverige. För att stärka och bredda vår studie hade outbildade och/eller ej behöriga 

lärare i idrott och hälsa varit intressanta att intervjua.  

Vi valde att intervjua idrottslärare vilka arbetar på högstadiet och gymnasiet. Detta kan vara 

en nackdel då gymnasiet är frivilligt samt att eleverna i vissa kurser endast har idrott och 

hälsa under första året. De lärare som arbetar på högstadiet och med elever som har skolplikt 

kan påverka hur lärarna faktiskt arbetar samt hur de motiverar sina elever. Olikheter mellan 

skolor och gymnasieprogram, kan också påverka lärarnas valda metoder och i sin tur påverka 

studiens resultat. Denna bredd tror vi både är positiv och negativ. Studien har med skolor från 

olika delar av Sverige, olika motivationsgrad hos elever från både högstadiet och gymnasiet, 

vilket vi tror är positivt då människor är olika. Däremot skulle ett ännu mer målinriktat urval 

med exempelvis endast lärare vilka arbetar på högstadiet påvisa andra intressanta resultat.  

Det som presenterats i studien är till stor del ett resultat av författarnas bedömning utifrån vårt 

valda teoretiska ramverk, vilket betyder att vi som författare tolkat IP och dess svar vilket kan 

skilja sig från det som IP försökt beskriva. Sammanfattningsvis vill vi även klargöra att 

intervjuguidens utformning och frågor kan ha påverkat resultatet åt olika riktningar. Detta på 

grund av att intervjupersonerna kan ha tolkat frågorna olika och att ordningsföljden av 

frågorna inte är likadan för samtliga IP.  

4.3 Slutsats 

Vi vill informera läsaren om att vi inte på något vis ifrågasätter lärarnas yrkeskunskap, deras 

planeringar eller lektionsinnehåll och heller inte deras engagemang. Det vi vill belysa och 

som vi frågar oss själva är varför inte lärare har tydliga metoder för hur de vill och hur de 

arbetar för att öka elevernas självbestämmande motivation? Den internationella forskningen 

inom området är omfattande och SDT som motivationsteori har som tidigare beskrivits ökat i 

användning de senaste åren (Ntoumanis & Standage, 2009; González-Cutre et al, 2016) och 

med tydliga resultat. Vi förstår att läraryrket är otroligt svårt och krävande. Det är stora 

elevgrupper som vanligtvis är långt ifrån homogena och med olika tidigare erfarenheter både 

av fysisk aktivitet generellt och tidigare erfarenheter från ämnet idrott och hälsa. Detta ställer 

stora krav på idrottslärarens förmåga att anpassa sig då uppdraget sträcker sig längre än bara 
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inom ämnets gränser vid försök att även bidra till att eleverna får fortsatt fysiskt aktivt liv. 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar är tydliga (Berg & Ekblom, 

2016) och många elever möter endast fysisk aktivitet inom skolan. Detta innebär inte att allt 

ansvar ligger på den enskilda idrottsläraren. Om skolans måluppfyllning och rykte går före 

elevernas välbefinnande genom att till exempel inte ta till sig den aktuella forskning som 

finns lär inte deltagande förändras, vilket det heller inte gjort de senaste åren (Skolverket 

2012; 2018).  

Om några större slutsatser kan göras av resultatet vågar vi inte påstå. Det vi kan nämna är att 

lärarna generellt visar på metoder som är tillhörighetsstödjande samt komptensstödjande. 

Problemen kvarstår dock gällande metoder för att arbeta autonomistödjande. Om inte alla 

psykologiska behov stöds minskar sannolikheten för att en inre motivation kommer uppstå. 

Med detta menar vi att det behövs mer kunskap inom såväl idrottsläraryrket som inom 

skolväsendet gällande motivationsmetoder. Skolorna behöver ta sitt ansvar genom att 

fortbilda sina lärare inom motivationsmetoder och skolorna måste också göra ett val vilken 

typ av metod som ska användas baserat på den forskning som finns tillgänglig. Skolverket bör 

också se över hur detta kan implementeras i undervisningen av blivande idrottslärare.  

Vi vet om att motivation är ett komplext område vilket också vår studies forskningsöversikt 

visar. Men vi vet också om att idrottslärarna spelar en oerhört stor roll i byggandet av 

motivationsklimat. Därför anser vi att vidare studier inom området med SDT som ramverk 

bör använda observationer för att få en än djupare förståelse för hur lärarna faktiskt arbetar i 

praktiken. Detta på grund av att vi inte säkert kan veta om lärarna faktiskt gör det som sägs i 

intervjuerna. Istället för att samtala om metoder för att öka elevers motivation skulle det 

innebära att vi konkret kan se hur lärarna arbetar med att öka deras motivation i och för ämnet 

idrott och hälsa.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Hur gammal är du?  

2. Har du någon utbildning i arbetet?  

3. Hur länge har du jobbat som lärare?  

4. Vilka åldrar undervisar du i?  

5. Vad innebär motivation för dig?  

6.  Kan du beskriva vad som motiverar dig att utvecklas som lärare?  

7. Vad tror du generellt motiverar elever till att delta i idrott och hälsa? 
• Vad motiverade dig att delta på idrotten under din tid i högstadiet? 

8. Vad tror du att andra lärare eller kollegor generellt anser om vad som motiverar elever 

att delta i idrott och hälsa?  

9. Kan du berätta hur du arbetar för att motivera dina elever att delta i idrott och hälsa?  

Följande frågor kan komma att anpassas efter IP svar i fråga 9.  

10. Kan du berätta om hur involverar du eleverna i sitt eget lärande?  

11. Upplever du att val av lektionsinnehåll kan intressera eleverna? 
• (Ja) På vilket sätt? 

• (Nej) Varför tror du att det är så?  

12. Hur tänker du kring elevinflytande? 
• Får eleverna vara med och påverka lektionsinnehållet? 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

13. Kan du beskriva hur du uppmuntrar dina elever att lära sig något nytt?  

14. Tror du att sociala relationer såsom relationen elev-elev och lärare-elev är viktiga i 

motivationsarbetet? 
• (Ja) På vilket sätt?  
• (Nej) Varför inte? 

• Hur arbetar du med att skapa ett gott klimat? 

• Vad tror du att du som lärare bidrar med för att motivera dina elever? 

15. Kan du beskriva hur du ger feedback/återkoppling till dina elever?  

16. Upplever du att du får arbeta med motivation på olika sätt beroende på ålder? 

• (Ja) Vad är skillnaden? 

• (Nej) Varför tror du att det är så?  

17. Upplever du att pojkar och flickor motiveras på olika sätt?  

• Ser du dem som ett problem? 

• (Ja) Kan du beskriva på vilka sätt? 
• (Nej) Tror du det är så överlag? 

18. Hur hanterar du elever som inte är med under lektionen? 

• Ser du dem som ett problem? 

19. Vilka moment i ämnet anser du vara minst respektive mest motiverande? 

• Varför tror du det är så? 

• Behöver du arbeta på ett annat sätt i de moment som du upplever som minst 

motiverande och isf hur? 

20. Är det något du skulle vilja tillägga?  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Bilaga 2 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i 
högstadiet och gymnasiet arbetar för att motivera eleverna att delta aktivt i ämnet idrott och 
hälsa. 

Frågeställningar:  
• Hur talar lärarna om motivation? 
• Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att motivera sina elever? 
• Använder lärare i idrott och hälsa några specifika metoder för att motivera sina elever 

som inte deltar? 
• Upplever lärarna att flickor och pojkar motiveras på olika sätt? 

Vilka sökord har du använt? 

Var har du sökt? 

Sökningar som gav relevant resultat 

Kommentarer

Physical education, Motivation, Teacher, Motivate, PE, Self-determination, SDT, Motivates 
Students in education, motivation student PE, Motivation in sports, Motivation in physical 
education, Autonomy, competence, relatedness, classroom motivation, Motivation in 
education, motivational intervention physical activity, motivational strategies in education, 
motivation in teaching environment, motivation and education, motivational climate, 
motivation in sport education, Physical activity motivation, self-determination review 
education, Learning in physical education, PE teacher motivation, school truancy,  

Motivation idrott, Idrott och hälsa motivation, självbestämmande, lärare motivation, 
motivera i skolan, frånvaro,  

GIH:s bibliotekskatalog 
Google Scholar 
Discovery 
Web of science 

GIH:s bibliotekskatalog: Self determination, Deci & Ryan 
Google Scholar: Physical education motivation, Self-determination education,  
Discovery: Self-determination review, Education motivation, classroom strategies, truancy 
in schools, Physical education motivation, Student motivation, Motivational strategies 
teacher, Classroom strategies, Motivational environment education,  
Web of science: Motivational intervention, physical education motivat*, Physical activity 
motivat* 

Då inga svenska studier är gjorda med vårt valda teoretiska ramverk förutom 
studentuppsatser har vi främst utgått från internationell forskning. Forskning gjord på 
Physical Education (PE) och Physical Activity (PA).  
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Vi går femte året på lärarprogrammet med inriktning specialidrott på Gymnastik- och 
idrottshögskolan och för tillfället skriver vår examensuppsats. Vi syftar att undersöka hur 
lärare i högstadiet och gymnasiet arbetar för att motivera eleverna att delta aktivt i ämnet 
idrott och hälsa med hjälp av intervjuer. Vi beräknar att intervjun kommer ta 20-35 minuter 
där vi gärna ser att ni avsätter minst 30 minuter för intervjutillfället. För att försäkra oss att vi 
inte missar något kommer Intervjun kommer att spelas in och transkriberas, allt för att 
säkerställa att informationen vi fått är korrekt. När intervjun är transkriberad så kommer vi att 
skicka ut intervjun till dig, i text via mail. Med detta vill vi ge dig chansen att läsa igenom 
intervjun och återkomma till oss om du anser något blivit fel samt ge ditt godkännande.  

Som lärare har du en viktig roll i vår studie och det är därför viktigt för oss att du svarar så 
ärligt som möjligt utifrån dina egna erfarenheter och kunskaper kring ämnet vi ämnar 
undersöka.  

I enighet med Gymnastik- och idrottshögskolans riktlinjer för etiska aspekter där all forskning 
ska bygga på respekt för de personer som deltar i studien kommer detta arbete därför inte på 
något sätt att användas i kommersiell verksamhet. Deltagarens personuppgifter och alla 
resultat som är kopplat till personen kommer att kodas och behandlas helt anonymt. Detta 
görs för att det inte ska gå att koppla resultaten i studien till enskilda försökspersoner. 
Deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan av testerna när som helst utan krav på 
förklaring. 

Om du har några frågor eller funderingar kan du höra av dig till oss. 

Joakim Landin         Johan Palm 
Joakim.landin@student.gih.se                                                  johan.palm@student.gih.se                    
073-806 80 71     073-033 77 12 

Jag har tagit del av informationen kring studien och dess syfte, samtycker till att man kan 
använda min intervju till studien.  

Underskrift     Mail 

_______________________________                          _______________________________ 
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Bilaga 4 - Analys- och tematiseringsverktyg 

Meningsbärande 
enhet

Kondenserande 
enhet

Kodning Sub-tema Tema

Ett pass där det är lite 
mer valfritt. Nu släpper 
vi kunskapskraven lite 
och vi jobbar med 
enbart glädje när vi 
arbetar med kondition 
eller vad det nu kan 
vara och frågar vad de 
vill göra. Sen gör man 
en planering utifrån 
det. Delade upp hallen 
i olika delar och sen 
får man önska mer 
eller mindre vad man 
vill göra

Jobbar enbart med 
glädje. Ett pass där 
det är lite mer valfritt. 
Man får önska. Vad 
man vill göra. 
Planering utifrån det.

Glädje, valfritt, 
välja, 
självbestämmand
e.

Autonomi Inre 
motivation

Det finns en ingen 
poäng i att du lär dig 
räck men det är en 
övning som visar på 
god kroppskontroll, 
men om du inte vågar 
göra det så kan vi hitta 
andra övningar som du 
övar in kroppskontroll 
på och som sen är 
motiverande längre 
fram i kursen så 
kommer vi göra det här 
och då kommer du ha 
nytta av det du gjorde 
tidigare. Att hela tiden 
jobba med de här små 
motiveringarna kring 
rörelse.

hitta andra övningar 
som du övar in 
kroppskontroll på.  
som sen är 
motiverande längre 
fram i kursen.  
kommer du ha nytta 
av det du gjorde 
tidigare. Att hela 
tiden jobba med de 
här små 
motiveringarna kring 
rörelse.

Hitta andra 
övningar, vågar, 
lyckas, motivera 
rörelse.

Kompetens Inre 
motivation
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