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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att undersöka hur idrottslärare motiverar sina elever i årskurs nio. 

Frågeställningarna utgick från självbestämmmandeterorin och var följande: Hur påverkar 

idrottslärarna elevernas autonomi? Vilka aspekter tas tillvara för eleverna ska uppleva tillhö-

righet och kompetens? Vilka strategier använder idrottslärarna? Vilket förhållningssätt har 

idrottslärarna gentemot eleverna? 

 
Metod 

För att uppnå syftet samlades empirisk data in genom intervjuer av tre idrottslärare från olika 

grundskolor samt genom två observationer av varje lärares idrottsundervisningar med elever i 

årskurs nio.  

 
Resultat 

Samtliga idrottslärare planerar sina lektioner med utgångspunkten att alla elever ska kunna 

vara delaktiga och aktiva. För att uppnå det varierar de sin undervisning så att eleverna får 

prova på olika aktiviteter och därigenom intressera sig för något som de även kan utöva på 

fritiden. Eleverna får till viss del vara delaktiga i planeringen genom att de har vissa dagar 

som de får välja aktivitet. Beträffande den elevledda lektionen, får de välja fritt vad för lek-

tion de ska. Om eleverna upplever obehag inför något moment är de inte tvungna till att göra 

något men de får stöd, hjälp och tid att i alla fall försöka. Samtliga idrottslärare är eniga om 

att det viktigaste inte är att klara av en viss övning utan att försöka. De elever som befinner 

sig på en hög nivå rent färdighetsmässigt får varianter på övningar och även möjlighet att dela 

med sig av sina kunskaper till sina vänner. Det är viktigt hur idrottslärarna uttrycker sig när 

de vill att eleverna ska gå vidare för att undvika missförstånd, att de exempelvis tror att id-

rottslärarna är petiga.  

 
Slutsats  

Idrottslärarna motiverar eleverna på olika sätt. Gemensamt hos samtliga idrottslärare är att de 

skapar dialoger mellan dem och eleverna. Eleverna vill bli sedda och idrottslärarna är måna 

om det och ser till att de känner sig sedda genom att ge uppmuntran och återkoppling. Tillåts 

eleverna utöva inflytande motiveras de samtidigt som de upplever att de är en del av ämnet 

istället för att ”det är en lärares ämne”.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Idrottslärarna ställs inför svåra uppgifter före, under och efter idrottsundervisningen. En av 

dessa är att motivera sina inaktiva elever samtidigt som de ska upprätthålla motivationen hos 

de aktiva eleverna. Eleverna bör känna lust att gå till idrotten och vilja gå dit för deras egen 

skull. De bör även uppleva glädje och meningsfullhet i det de gör under idrotten och efter 

densamma genom att lärarna skapar ett bestående intresse för fysisk aktivitet hos eleverna. 

Eleverna får prova på olika aktiviteter och lära sig hur god hälsa erhålls för att i fortsättningen 

kunna göra egna ställningstaganden beträffande livsstil. Flera frågor dyker upp i mitt huvud 

och en av dem är hur idrottslärare arbetar med frågor som rör motivation? Därefter följer frå-

gor som: Finns det någon gemensam strategi som tillämpas för att motverka inaktiviteten? 

Hur upprätthålls motivationen hos de aktiva eleverna?  

 

Frågorna väcker många minnen från min verksamhetsförlagda utbildning där jag har fått träf-

fa och undervisa olika grupper av elever. Med olika grupper av elever menar jag första grup-

pen som kom till lektionen ombytta och gjorde det de skulle, d.v.s. var det badminton så spe-

lade de badminton. I denna grupp räknar jag även med de elever som var ombytta och inte 

spelade badminton eller spelade det en liten stund för att sedan bara stå där och prata med sina 

kamrater. Den andra gruppen var de som kom utan ombyteskläder men ändå ville vara med 

och spela och fick ibland göra det, beroende på om det var sista lektionen eller inte. En tredje 

grupp var de som kom på idrotten utan ombyteskläder och det av ett aktivt val. De hade såle-

des inte tänkt göra något annat än att sitta och titta på. 

 

Av erfarenhet förekommer det förvisso situationer under idrottsundervisningen som för som-

liga idrottslärarstudenter är helt nya som utbildningen inte har gett svar på frågor hur man som 

idrottslärare ska hantera dessa situationer. Det kan vara situationer som berör elevernas moti-

vation, där inaktiviteten är hög, där de aktiva får lite utrymme m.m. Om så är fallet och de går 

att undvikas med hjälp av olika motivationsstrategier har jag som idrottslärarstudent stort in-

tresse av att ta reda på dem. Målsättningen med undersökningen är således att ta reda på hur 

idrottslärare arbetar både för att motivera de inaktiva eleverna och för att bibehålla motivatio-

nen hos de aktiva eleverna.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Främjandet av fysisk aktivitet  

Jag har tidigare nämnt att idrottslärarna står inför uppgifter såsom att motivera eleverna till att 

vara aktiva under idrottsundervisningen. Inaktiviteten syns även utanför skolan och bland 

äldre människor. Varför jag har valt att ta en rapport om livsstilsfrågor beror på att fysisk ak-

tivitet är ett problem både i skolans idrottsundervisning och i samhället. Det gemensamma 

med dessa aktörer är att befolkningen påverkas av bådadera på lång och kort sikt.  

 

I den aktuella livsstilsrapporten har befolkningens hälsorelaterade levnadsvanor undersökts. 

Personer i åldern 16-84 år har under åren 2004-2007 besvarat frågor rörande deras fysiska och 

psykiska välbefinnande, kostvanor, sociala relationer m.m. Av årets lägesrapport, på området 

fysisk aktivitet, går det att utläsa behovet av ökad fysisk aktivitet och förslag på hur det kan 

främjas hos såväl barn som vuxna. Den alltmer stillasittande livsstilen bland befolkningen är 

en hälsofara då dessa människor riskerar att bli överviktiga eller få hjärt-/ och kärlsjukdomar, 

diabetes och depression. Slutsatserna av rapporten för området fysisk aktivitet är att en ökning 

av densamma skulle kunna förbättra befolkningens hälsa.1   

 

Trots att den stillasittande livsstilen ökar söker sig fler barn till föreningsidrotten. De barn och 

ungdomar som går där är förvisso inte den gruppen som är stillasittande utan det är de som av 

olika anledningar inte har möjlighet att vara i någon föreningsidrott. Dessa barn kan vara de 

som eventuellt heller inte deltar i idrottsundervisningen av orsaker såsom att de inte känner 

sig trygga eller så kanske de uppfattar de olika momenten som tråkiga.2 

 

Barn och ungdomars inställning till fysisk aktivitet innan 1960-talet var positiv och det före-

kom en hel del spontanidrott (cykling, jogging mm.). Spontanidrotten övergick till institutio-

naliserad idrott fram till slutet av 1980-talet för att sedan komma tillbaka under 1990-talet, 

men dock i annorlunda form, såsom skateboard och inlines. Det finns dessvärre en grupp med 

barn och ungdomar som helt avstår från idrottsutövandet. 3  

                                                
1 Statens folkhälsoinstitut <info@fhi.se> Lägesrapport om livsstilsfrågor, 2008-10-02 
<http://www.fhi.se/templates/page____14283.aspx> Stora sociala skillnader i levandsvanor: Livsstilsrapport 
2008 (Acc. 2008-10-10).  
2 Karin Redelius, ”Bilder av ämnet idrott och hälsa – ’en introduktion’”, i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet 

idrott och hälsa, red. Håkan Larsson, Karin Redelius, (Stockholm: Edita Nordstedts tryckeri, 2004), s. 8. 
3 Ibid. 
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1.2.2 Innehållet i ämnet idrott och hälsa 

 
I kursplanen för idrott och hälsa finns en rad olika mål som eleverna bör kunna uppnå och 

sträva mot. Idrottslärarna i skolorna får utifrån läroplanerna och kursplanerna fritt lägga upp 

sin undervisning. Det kan därför se annorlunda i olika skolor och klasser. I grund och botten 

är det grundkunskaperna för fysisk aktivitet som står i fokus. Ämnet ska kunna bidra till fort-

satt fysisk aktivitet i framtiden och då är det av betydelse att eleverna upplever glädje i det de 

gör.  En hel del forskning berör idrott och hälsas innehåll och huruvida skolorna och idrottslä-

rarna erbjuder eleverna fysisk aktivitet i olika former. Mellan nytta och nöje är den andra rap-

porten i serien Skola-Idrott-Hälsa där en studie av ämnets innehåll genomfördes. Av studien 

framgick att aktiviteter som olika bollspel har stort utrymme i ämnet samtidigt som friluftsliv, 

som finns med som ett av de få prioriterade kunskapsområdena i den senaste kursplanen för 

idrott och hälsa, har betydligt mindre utrymme.4 I kursplanen framgår ämnets syfte tydligt: 

 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn 

och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, re-

gelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.5 

 
Vidare i ämnets kursplan för vad eleverna bör kunna uppnå i slutet av år nio, går det att utläsa 

vissa specifika idrottsformer i vilka eleverna bör kunna delta. Bollspel är inte en av dem och 

det framgår heller inte att det är en av de aktiviteter som eleverna bör behärska. Däremot 

nämns bland annat dans, friluftsliv, orientering, lek, livräddning och kunskap inom området 

hälsa:6 

 

Eleven skall:  

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang, 

– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

                                                
4 Björn Sandahl, ”Ett ämne för vem?”, I Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan 
Larsson, Karin Redelius, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 51-58. 
5 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Kursplan Idrott och hälsa, 2000-07 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=34&skolform=11&id=0&extraId=> 
Kursplaner och betygskriterier: Idrott och hälsa (Acc. 2008-10-02). 
6 Ibid. 
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– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera 

och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,  

– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 7 

 

Eleverna ska i idrott och hälsa delta i olika aktiviteter och få kunskaper i dessa för att kunna 

utöva dem på fritiden.8 Schemat för idrott och hälsa har emellertid påverkats av lärarna, ele-

verna samt tillgängligheten av lokaler. Isspel är exempelvis ett moment som kräver en anpas-

sad lokal för att det ska vara möjligt att genomföra. Eleverna påverkar innehållet beroende på 

vad de har för intressen samt i vilken omfattning de får utöva inflytande.9 Trots att samtliga 

elever får utöva inflytande över ämnets innehåll är det troligast att det är de elever som är ak-

tiva i någon föreningsidrott som har störst inflytande. ”… att de på fritiden inaktiva eleverna, 

för vilka idrottsundervisningen från början skapades, också är de som har minst att säga till 

om gällande ämnets utformning.”10 Ämnets innehåll har således inte lyckats motivera den 

sistnämnda gruppen av elever vars intressen skiljer sig från de aktiva elevernas intressen.11  

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Omfattande forskning berör området motivation och flera forskare har utarbetat olika motiva-

tionsteorier. Självbestämmandeteorin är framställd av två forskare inom psykologi vid namn 

Edward L. Deci och Richard M. Ryan.  

 

1.3.1 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin presenterar en rad olika begrepp som utgör teorin. De tre begrepp 

som jag kommer att utgå från med tanke på studiens syfte är autonomi, uppfattad kompetens 

och uppfattad tillhörighet. Med teorin förklarar de människans beteenden. De menar att män-

niskan har olika motivationstillstånd, en inre och en yttre. Den inre motivationen grundar sig 

på behov av att vara kompetent och självbestämmande.12 (Närmare förklaring av kompetens 

och självbestämmande följer.) När människor gör något av intresse och upplever glädje kän-

                                                
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Sandahl, s. 64. 
10 Ibid., s. 66. 
11 Ibid., s. 68. 
12 Edward L. Deci, Richard M. Ryan, Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour (New 
York: Plenum Press, 1985), p. 5. 
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ner de sig även kompetenta och självbestämmande13 och då är den inre motivationen involve-

rad. Med yttre motivation menas med att människan gör något på grund av belöningar eller 

andra yttre faktorer14 och inte av intresse för själva aktiviteten. Det kan bero på att människan 

känner sig pressad till att göra något hon annars inte vill göra.15 Såväl den inre som den yttre 

motivationen delas ytterligare i olika undergrupper beroende på vilken typ av motivation en 

individ har. Amotivation och kontroll är andra begrepp som menas med att helt sakna motiva-

tion respektive vara motiverad av en kontroll utifrån, d.v.s. att en människa gör något för nå-

gon annan eller av andra yttre faktorer och inte av eget intresse.16 I denna studie ligger fokus 

däremot endast på inre och yttre motivation samt de tre psykologiska behoven med tanke på 

studiens syfte. 

 

1.3.2 De tre psykologiska behoven 

Att vara självbestämmande är förknippat med människans tre inre psykologiska behov: upp-

fattad autonomi, kompetens och tillhörighet. Deci och Ryan kännetecknar självbestämmandet 

som att ha ett val. Självbestämmandet som även betecknas autonomi handlar om ”rätten att 

bestämma över sig själv”17. Människan är självbestämmande i den grad att hon kan påverka 

sina egna beslut.18 Det kan förstås som att exempelvis vara oberoende av att andra bestämmer 

åt en. Vidare i Handbook of self-determination förklaras autonomi (självbestämmandet) ge-

nom att agera utifrån intresse. Individer som är autonoma upplever deras beteende som ett 

uttryck av de själva.19  

 

Det andra behovet är upplevd kompetens som uppnås när människan med sina förmågor kla-

rar av en viss utmaning som varken är för lätt eller för svår.20 Behovet av kompetens medför 

att människan försöker upprätthålla och öka sina förmågor och kapaciteter genom att utföra 

aktiviteter.21  

 

                                                
13 Ibid., s. 34 
14 Ibid., s. 29 
15 Ibid., s. 35 
16 Ibid., s. 31. 
17 NE <kundcenter@ne.se> 2008, <http://mx.ihs.se:2087/artikel/O315723> (Acc. 2008-11-12). 
18 Deci & Ryan, 1985, s. 31. 
19 Edward L. Deci, Richard M. Ryan, ”Introduction: An Overview of Self-Determination Theory: An Organis-
mic-Dialectical Perspective”, in Handbook of self-determination, eds. Richard M. Ryan & Edward L. Deci, 
(New York: University of Rochester Press, 2004), s. 8. 
20 Deci & Ryan, 1985, s. 32f. 
21 Deci & Ryan, 2004, s. 7. 
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Det tredje behovet är den upplevda tillhörighetskänslan till bl.a. kollegerna och arbetsplatsen. 

Med tillhörighetskänslan hänvisar Deci och Ryan till gemenskapen med andra och att vara 

accepterad av de andra utan att få något ut av relationen som att exempelvis bli rikare eller att 

bli någons maka eller make.22  

 

Uppfattad kompetens och autonomi utgör en ömsesidig betydelse för människans självbe-

stämmande i och med att enbart den upplevda kompetensen inte är tillräcklig för att männi-

skor ska uppleva en inre motivation.23 När människor tar sig an utmaningar av intresse kan de 

uppleva sig själva som kompetenta. Den inre motivationen påverkas genom att utmaningen 

har den svårighetsgrad som mer eller mindre motsvarar människans kompetens. Om vederbö-

rande är självbestämmande när det gäller vilka följder som tillkommer utmaningen går det att 

förtydliga sambandet mellan uppfattad kompetens och inre motivation.24 Deci och Ryan me-

nar på att kompetens är utvecklingsbar. Barn utövar sina förmågor för känslan av tillfredsstäl-

lelse av att lyckas men för att behålla intresset går de vidare och prövar andra förmågor.25  

 

Även den sociala kontexten påverkar uppfattningen av kompetens och autonomi som i sin tur 

påverkar den inre motivationen. Däremot finns ingen direkt koppling mellan uppfattad tillhö-

righet och inre motivation, men Deci och Ryan vidhåller att tillhörighetskänslan har en bety-

delse för den inre motivationen med hänvisningar till tidigare studier.26  

 

Min studie kommer att undersöka huruvida begreppen inom självbestämmandeteorin är möj-

liga att kopplas till idrottsundervisningen samt till hur lärarna arbetar med att motivera sina 

elever. 

 

1.4 Forskningsläget 

Motivation är ett ämnesområde som intresserar många idrottsforskare och det finns därmed 

omfattande forskning om det. En anledning till att det forskas en hel del om motivation är den 

ökade inaktiviteten bland barn och ungdomar. Till följd av den alltmer stillasittande livsstilen 

hos såväl vuxna som barn ökar risken för försämrad hälsa och sjukdomar. Inaktiviteten före-

                                                
22 Deci & Ryan, 2004, s. 7. 
23 Deci & Ryan, 1985, s. 32. 
24 Ibid., s. 58ff. 
25 Ibid., s.27. 
26 Deci & Ryan, 2004, s. 13f. 
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kommer även under idrottsundervisningen och det trots tillägget i läroplanerna om att erbjuda 

eleverna fysisk aktivitet dagligen.27 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.28 

 

Forskare från ett flertal länder har studerat elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa, 

hur det kommer sig att vissa elever känner sig mer respektive mindre motiverade till de olika 

idrottsformerna. Det finns även studier om lärarnas arbetssätt att få alla eleverna positiva till 

ämnet. Med hjälp av olika motivationsmodeller finns olika strategier och pedagogiska arbets-

sätt att aktivera de inaktiva eleverna. I detta avsnitt presenteras forskning inom området moti-

vation och motivation i förhållande till fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa. 

 

1.4.1 Motivationsstrategier 

Ian M.Taylor, Nikos Ntoumanis och Martyn Standage är tre lektorer från olika universitet i 

England som tillsammans har undersökt tre kontextuella och personliga faktorer till de moti-

vationsstrategier som tillämpas av idrottslärarna under idrottsundervisningen. Deltagarna i 

studien var 204 lärare som undervisade elever från 11–18 år. Lärarna hade i genomsnitt 10.84 

års lärarerfarenhet och deras deltagande var frivilligt. Studien visade på att det finns en stark 

koppling mellan motivationsstrategierna och de kontextuella och personliga faktorerna.29 Ett 

område är arbetsklimatet, huruvida lärarna upplever en belastning i form av tidsbrist av id-

rottsämnet, tillsägelser av hur de ska lära ut m.m. Det andra området som undersöktes är au-

tonomi, d.v.s. självbestämmandet, i arbetet, i vilken omfattning läraren får bestämma och pla-

nera sin egen undervisning utan att andra lägger sig i. Det tredje området rör sig om lärarnas 

uppfattning av elevernas autonomi och huruvida den påverkar elevernas motivation.30 

 

Undersökningen visade på att de ovannämnda områdena har en stor inverkan på tillfredsstäl-

lelsen av lärarnas psykologiska behov (kompetens, autonomi, tillhörighetskänslan). Betydel-

sen av att dessa psykologiska behov tillfredsställdes hade i sin tur en inverkan på lärarnas 

                                                
27 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Lagar och regler: Läroplaner, 2008-06-28 
<http://www.skolverket.se/sb/d/468> Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Acc. 2008-10-02). 
28 Ibid. 
29 Ian Taylor, Nikos Ntoumanis, Martyn Standage, “A Self-Determination Theory Approach to Understanding 
the Antecedents of Teachers’ Motivational Strategies in Physical Education” Journal of Sport & Exercise Psy-

chology, 30 (2008), p. 79. 
30 Ibid., p. 80f. 
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självbestämmande. Tillämpningen av motivationsstrategierna skedde alltså indirekt via till-

fredställelsen av de psykologiska behoven och/eller lärarnas självbestämmande.31 

 

Strategierna som tillämpades handlade om att skaffa sig en förståelse av eleverna, ge instru-

mentell hjälp och stöd och slutligen förse sina elever med en meningsfull och logisk grund för 

idrottsundervisningen. Resultatet visade även att lärare som var mer självbestämmande var 

mer intresserade av att förse sina elever med alla dessa motivationsstrategier. Lärare med låg 

motivation och som inte var självbestämmande ansträngde sig i mindre omfattning att tilläm-

pa de anpassade motivationsstrategierna.32 

 

1.4.2 Hur en autonomistödjande kontext påverkar elevernas inre motivation 

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

testade tre hypoteser för att ta reda på hur elevernas uppfattning av en lärares autonomistöd-

jande arbetssätt påverkar idrottsligt beteende. Den första hypotesen grundar sig på självbe-

stämmandeteorin och betydelsen av en autonomistödjande kontext, huruvida elevernas inre 

motivation i skolidrotten påverkas av att de tillgodogör sig inlärningsstrategier tillämpade av 

deras lärare. Den andra hypotesen är att de här inlärningsstrategierna och lärarnas positiva 

återkoppling skulle påverka elevernas inre motivation på fritiden genom inre motivation i 

skolidrotten. En tredje hypotes är att inre motivation i skolidrotten påverkar den inre motiva-

tionen på fritiden som i sin tur påverkar elevernas intentioner till fysisk aktivitet. Forskarna 

använder sig av en transkontextuell modell som inbegriper en så kallad motivationsordning. 

Denna motivationsordning inkluderar inre motivation i kontexter som skolidrott, fritid, attityd, 

aviskt med fysisk aktivitet m.m. I studien deltog 399 elever från fem olika statliga grundsko-

lor i Estland. Resultaten visade att motiverande arbetssätt och lärares återkoppling har en po-

sitiv påverkan på elevernas inre motivation i skolidrotten. Studien visade även att eleverna 

upplevde inre motivation på fritiden genom den inre motivationen i skolidrotten. Slutsatserna 

de kunde dra var att skolidrotten är en viktig och nödvändig faktor för att eleverna ska kunna 

uppleva inre motivation för fysiska aktiviteter även på fritiden.33  

 

                                                
31 Ibid., p. 88f. 
32 Ibid., p. 88f. 
33 Maret Pihu, Vello Hein, Andre Koka, Martin. S. Hagger, “How students’ perception of teachers’ autonomy-
supportive behaviours affect physical activity behaviour: an application of the trans-contextual model” European 

Journal of Sport Science, 8 (2008:4), pp. 193-204. 
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1.4.3 Skillnader och likheter mellan tyska och amerikanska elever 

Inom den psykologiska disciplinen har Chantal Levesque, Layla R. Stanek, A. Nicola Zuehlke 

och Richard M. Ryan genomfört en komparativ studie. Totalt deltog 1289 studenter från fyra 

olika universitet, två från Tyskland och två från Amerika. De har med denna studie testat hy-

poteser om att tyska studenter jämfört med de amerikanska studenterna upplever sig själva 

som mer autonoma och mindre kompetenta i studiesammanhang. Forskarna förväntade sig att 

tyska studenter skulle uppfatta deras utbildningsmiljö som mer autonomistödjande och att de 

skulle uppleva mindre press från deras skolmiljö. En annan hypotes var att de skulle få mer 

positiv individuell återkoppling och därmed känna sig mer autonoma än de amerikanska stu-

denterna. Studenterna tilldelades ett färdigt formulär i vilket de skulle skatta sig själva utifrån 

de berörda områdena: uppfattad autonomi och kompetens, uppfattad press och återkoppling 

samt studenternas självkänsla och uppfattat subjektivt välmående.34  

 

Resultaten visade att deras hypoteser överensstämde. Även om de tyska studenterna fick en 

oregelbunden individuell återkoppling som de dessutom uppskattade visade undersökningen 

att de amerikanska studenterna som fick en mer allmän och regelbunden återkoppling uppfat-

tade sig som mer kompetenta. Detta resultat kan bero på de kulturella inställningarna som 

pekar på att de amerikanska studenterna överskattar deras kompetens samtidigt som de tyska 

studenterna underskattar densamma.35 

 

De tyska studenternas kompetens och autonomi påverkades positivt genom att de upplevde 

mindre press från miljön. Denna press som de amerikanska studenterna upplevde visade sig 

vara negativt kopplat till deras kompetens och autonomi. Ett annat resultat visade på att de 

tyska studenterna även rapporterade högre nivåer av självkänsla och subjektivt välmående.36 

 

                                                
34 Chantal Levesque, Layla R. Stanek, A. Nicola Zuehlke, Richard. M. Ryan, “Autonomy and Competence in 
German and American University Students: A Comparative Study Based on Self-Determination Theory” Jour-

nal of educational Psychology, 96 (2004:1), pp. 68-82. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 



 10 

1.4.4 Uppfattad kompetens, autonomi och tillhörighet i relationen mellan lärar-

stöd/kompetensinriktat klimat och motivation av självbestämmande karaktär 

Universitetsadjunkt Anne Cox och universitetslektor Lavon Williams är båda inriktade på 

idrottspsykologi. De testade hypotesen om att ett kompetensinriktat klimat och lärarstöd skul-

le vara positivt kopplade samtidigt som ett prestationsinriktat klimat skulle vara negativt 

kopplat till uppfattad kompetens, autonomi och tillhörighet samt motivation. Vidare under-

söktes vilken inverkan uppfattad kompetens, autonomi och tillhörighet har på motivation av 

självbestämmande karaktär genom uppfattat lärarstöd.37  

 

I studien deltog amerikanska elever från femte och sjätte skolåret. Eleverna besvarade ett 

formulär med frågeområden som berörde motivationsklimatet, uppfattad kompetens, autono-

mi och tillhörighet, lärarstöd samt motivation. Resultaten visade att känslan av att vara fysisk 

kompetent inte alltid är den primära källan till barns motivation i skolidrotten. Den sociala 

kontexten och de sociala relationerna visade sig vara betydelsefulla för motivationsprocesser-

na i skolidrotten. Hypoteserna överensstämde med resultaten som visade på relationerna mel-

lan både ett kompetensinriktat klimat och lärarstöd till såväl uppfattad kompetens, autonomi 

och tillhörighet som till motivation av självbestämmande karaktär. Däremot fanns inga starka 

belägg på att uppfattad kompetens, autonomi och tillhörighet var avgörande för att eleverna 

skulle uppleva motivation av självbestämmande karaktär.38 

 

I relationen mellan ett kompetensinriktat klimat och motivation fanns inga belägg för att de 

skulle ha någon inverkan. Denna upptäckt motbevisar tidigare studier som har kommit fram 

till att de har en inverkan. En annan upptäckt som motbevisar självbestämmandeteorin är den 

svaga kopplingen mellan autonomi och självbestämmande motivation som i självbestämman-

deteorin menar på att autonomi är centralt för att vara självbestämmande. De redogör för en 

förklaring till den svaga relationen som kan grunda sig på att uppfattad autonomi användes i 

studien som uppfattad valmöjlighet av aktiviteter i skolidrotten.39 

 

                                                
37 Anne Cox, Lavon Williams. “The Roles of Percieved Teacher Support, Motivational Climate, and Psychologi-
cal Need Satisfaction in Students’ Physical Education Motivation” Journal of Sport & Exercise Psychology, 30 
(2008), pp. 222-237. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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1.4.5 Sammanfattning av forskningsläget 

De ovannämnda forskningarna har kommit fram till att lärare som använder olika motiva-

tionsstrategier med koppling till självbestämmandeteorin tenderar att endera upprätthålla eller 

höja motivationen hos eleverna och studenterna. Olika kontextuella faktorer, från de sociala 

relationerna till den återkoppling eleverna får från lärarna, spelar in och kan vara avgörande 

för en individs fortsatta intresse och motivation för fysisk aktivitet inte bara i skolidrotten utan 

även utanför skolan. Det finns flera studier som berör motivation och olika motivationsstrate-

gier. Däremot finns det få studier som använder sig av intervjuer som metod. Svenskspråkiga 

studier eller studier som är gjorda i Sverige och som direkt behandlar lärarnas motivationsar-

bete finns i begränsad omfattning vilket gör att det känns naturligt att göra denna studie i Sve-

rige.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur tre idrottslärare arbetar med att motivera sina elever i 

årskurs nio. 

 

- Hur påverkar idrottslärarna elevernas autonomi? 

- Vilka aspekter tas tillvara för att eleverna ska uppleva tillhörighet och kompetens? 

- Vilka strategier använder idrottslärarna? 

- Vilket förhållningssätt har idrottslärarna gentemot eleverna? 
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2 Metod 

Studien grundar sig på intervjuer och observationer av kvalitativ karaktär. Fokus ligger på hur 

idrottslärarnas motivationsarbete fungerar och hur det kan tillämpas under idrottsundervis-

ningen.  

 

2.1 Urval 

För att försäkra mig om att intervjuguiden (se bilaga 2) och observationsprotokollet (se bilaga 

4) gick att använda, om frågorna kunde besvaras samt att de områden jag skulle observera 

närmare var möjligt, genomförde jag en förstudie. I förstudien deltog en idrottslärare och en 

klass i årskurs nio. Jag gjorde inga ändringar i intervjuguiden i och med att frågorna gick att 

besvara så att jag fick den information som rörde mitt område. Angående observationsproto-

kollet tillämpades en variant av löpande observationer som kallas ”critical incident”40 där jag 

fokuserade på vissa företeelser då de var av betydelse för studien.  

 

I huvudstudien deltog tre idrottslärare och tre klasser i årskurs nio. Antal elever varierade i 

varje klass och det kunde även variera på de två olika observationstillfällena. Totalt deltog 

ungefär 123 elever inklusive de elever som deltog i förstudien. Idrottslärarna valdes efter vem 

som hade tid och möjlighet att ställa upp för intervju. Alla idrottslärare har varit verksamma 

inom yrket i över fem år. Tillsammans med idrottslärarna kom vi överens om vilka klasser jag 

skulle observera och då jag började med en elevledd och en lärarledd lektion på första skolan 

och fick veta att det var möjligt även på de andra skolorna valde jag samma metod. En anled-

ning till varför jag valde idrottslärare som har elever i år nio är för att studien grundar sig på 

självbestämmandeteorin med dess komponenter, autonomi, kompetens och tillhörighet. I 

årskurs nio har de flesta eleverna lärt känna varandra och jag kan därmed inkludera tillhörig-

hetskänslan i studien. 

 

 En annan anledning är att av erfarenhet är elever i år nio ganska medvetna om vad som för-

väntas av dem under idrottsundervisningen. Intervjuerna genomfördes på idrottslärarna och 

observationerna på både lärarna och eleverna under idrottsundervisningen.  

 

                                                
40 Bo Johansson, Per-Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig 

utformning (Uppsala: Kunskapsföretaget, 3:e upplagan 2004), s. 33f. 
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Grundskolorna är belägna i två grannkommuner söder om Stockholm. Tanken bakom valet av 

eleverna och grundskolorna har med min framtida lärarroll att göra i och med att jag vill arbe-

ta med den här målgruppen från dessa områden och av denna anledning valdes bekvämlig-

hetsurval.  

 

2.1.1 Bortfall 

Idrottsläraren i min förstudie var egentligen tänkt att vara med i huvudstudien. Problemet var 

att den idrottslärare som skulle vara med i förstudien endast kunde samma tid som jag fick 

med den förstnämnda idrottsläraren. Detta bortfall betyder en del för arbetet då denna idrotts-

lärare arbetade väldigt annorlunda än de andra. Ett annat bortfall är att jag p.g.a. sjukdom inte 

kunde genomföra en intervju med samt observationer på en idrottslärare. En ny tid kunde inte 

bokas då det skulle innebära problem med att bearbeta resultaten i tid. Därmed kontaktades en 

annan idrottslärare som kunde ställa upp omgående. De konsekvenser jag kan ha fått av att 

inte ha intervjuat den andra idrottsläraren är att den idrottsläraren arbetar annorlunda med att 

motivera sina elever och att det arbetssättet kanske skulle ha gett ännu mer till min studie. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Med studien avser jag undersöka hur tre idrottslärare från tre olika grundskolor arbetar med 

att motivera sina elever. Jag ville ta reda vilka askpekter som tas tillvara för att eleverna ska 

uppleva autonomi, kompetens och tillhörighet i idrottsundervisningen. Samtidigt tittade jag 

närmare på hur idrottslärarna agerar inför de aktiva och de mindre aktiva eleverna under ob-

servationstillfällena.  

 

2.2.1 Intervjuguide 

För att få fram omfattande information om hur idrottslärarna arbetar med detta valdes inter-

vjuer av semistrukturerad form. Ämnesområdet var begränsat i den mån att fokus låg på moti-

vation och att frågor utifrån självbestämmandeteorin skulle besvaras. Intervjuguiden består av 

fem övergripande frågor hur lärarna arbetar med att motivera sina elever samt tankar kring 

lektionsinnehållet och planeringen kring det. Därefter ställdes 19 underfrågor samt vissa följd-

frågor för att gå djupare in på de fem områdena. Jag har valt att fokusera på frågor som rör de 

tre inre psykologiska behoven, huruvida eleverna upplever autonomi, om de uppfattar sig som 
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kompetenta samt om de känner tillhörighet till sina kamrater och lärare. Syftet med att ha 

öppna frågor var för att respondenten fritt skulle kunna berätta om sina erfarenheter och kun-

skaper i de berörda områdena. Frågor som rörde idrottsundervisningen syftade till att ge en 

djupare förståelse av hur idrottslärarna tänker i olika situationer.  

 

En annan anledning till varför intervjuer valdes som datainsamlingsmetod är för att jag upple-

ver att det ger mer av att samtala om ett ämne med en idrottslärare som besitter denna kun-

skap än att ”bara” läsa av kunskapen ur en enkät.   

 

Det material som användes vid intervjuerna var en digital diktafon. Den insamlade datan tran-

skriberades efteråt. Av intervjuerna får jag en inblick i hur var och en av lärarna arbetar med 

att motivera sina elever och på så vis ta del av deras kunskap inom ämnet. Som intervjuare får 

jag även möjlighet till att ställa fördjupnings- och följdfrågor, vilket kan leda till att ny kun-

skap kommer fram.   

 

2.2.2 Observationsprotokoll 

Intervjuerna kompletterades med kvalitativa observationer. Totalt genomfördes åtta observa-

tioner inklusive de som genomfördes under förstudien. Syftet med att observera varje idrotts-

lärare två gånger är för att eventuellt se företeelser som kan ha missats under första observa-

tionen samt att bekräfta vissa ageranden från idrottslärare. Till observationstillfällena använde 

jag mig av ett observationsprotokoll. Observationerna grundade sig således på olika företeel-

ser under idrottsundervisningen, såsom vilka moment idrottslärarna har valt att ha och dess 

möjliga inverkan på elevernas motivation. Även påståenden som att eleverna samarbetar, 

hjälper varandra, får uppmärksamhet av idrottsläraren m.m. fanns med i observationsprotokol-

let. Denna metod använde jag för att det skulle underlätta för mig att observera det mesta ge-

nom att markera med ett streck på påståendena om de stämde eller inte. I observationsproto-

kollet fanns även plats för andra iakttagelser som skulle kunna vara intressanta för undersök-

ningen. Denna variant av observationsprotokoll kallas ”critical incident” och kan användas på 

situationer som hör till det som ska undersökas och även andra situationer som kan vara in-

tressanta för undersökningen. Fördelarna med ett sådant observationsprotokoll är att observa-
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tören får en möjlighet att ”observera hela klassen och hinna med en fyllig beskrivning av de 

flesta incidenterna.”41 

2.3 Procedur 

Kontakten med idrottslärarna skedde via telefon och e-mail. Jag valde att skicka till flera sko-

lor ifall det skulle vara så att jag inte får tag på någon idrottslärare vid en eller annan skola. 

Det var som jag trodde men trots det fick jag tag på tre idrottslärare som kunde ställa upp. De 

två första idrottslärarna fick ett följebrev med de etiska aspekterna tillsammans med en inter-

vjuguide skickade som e-mail. I och med att studien målsättning var att titta på hur idrottslä-

rarna arbetar med att motivera eleverna ansåg jag att målsmans tillåtelse inte var nödvändig. 

Eleverna var endast med i observationen för att kunna undersöka olika företeelser där idrotts-

lärarna interagerar med eleverna.  

 

Intervjuguiden var inte den jag använde under intervjun utan en annan som tog upp frågeom-

rådena mer övergripande. Den tredje idrottsläraren fick sina före observationstillfället p.g.a. 

att jag fick kontakt med idrottsläraren kort dessförinnan. Observationerna ägde rum i idrotts-

salen vid alla tillfällen där jag rörde mig omkring för att verkligen vara säker på att iaktta så 

mycket som möjligt. Intervjuerna skedde efter båda observationerna i två fall och i ett fall 

efter den första observationen. Det berodde på när idrottslärarna hade tid att ställa upp. Innan 

varje intervju redogjorde jag för att det var konfidentiellt och att deras deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde dra sig ur. 

 

Alla intervjuer genomfördes i ett rum som idrottslärarna hade valt och där vi kunde vara 

ostörda. Längden på intervjuerna varierade beroende på i vilken omfattning frågorna besvara-

des. Jag förtydligade för den första respondenten att intervjun kan komma vara över 45 minu-

ter. Den intervjun landade på en timma och sju minuter vilket jag försökte förtydliga ytterliga-

re för de två andra idrottslärarna. Den andra intervjun tog 53 minuter och den tredje en timma 

och 16 minuter. Intervjuerna spelades in på en digital diktafon för att undvika att anteckna 

under intervjuns gång. Alla intervjuerna transkriberades. I vissa fall har uttryck som: ”ehm”, 

”öö”, ”mm”, ”liksom” och upprepade ord uteslutits utan att det påverkar intervjuns helhet på 

något sätt. 

 

                                                
41 Ibid., s. 33f. 
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2.4 Tillförlitlighet 

Reliabiliteten i intervju är svag då respondenten mycket väl kan försköna sina svar men med 

tanke på att observationerna utförs före intervjuerna är risken mindre att det kommer att ske. 

En annan svaghet med intervjuer är att det inte ger någon representativ bild av problemområ-

det. Styrkan med intervjuer i denna studie är att få fram de intervjuade idrottslärarnas fördju-

pade kunskap och erfarenheter.  

 

En förstudie genomfördes för att kontrollera att frågorna var möjliga att besvara samt att jag 

som intervjuare fick en möjlighet att träna på att intervjua. Reliabiliteten ökade ytterligare när 

jag lät idrottslärarna innan själva intervjun ta del av de frågeområden som kom att belysas 

under intervjuns gång därmed skulle frågor angående intervjun kunna besvaras samt att id-

rottsläraren fick tid på sig att förbereda sig inför intervjun. Idrottslärarna var väl medvetna om 

vad som gällde angående de etiska reglerna genom att de dels fick ett följebrev dels för att jag 

tog upp det före intervjuerna. När det gäller observationerna ökade reliabiliteten även där när 

jag utförde förstudien. På så sätt kunde jag försäkra mig om att observationsprotokollet gick 

att använda. Jag fick dessutom träna på att observera vilket är av betydelse för studien. 

 

Validiteten i arbetet kunde förbättras genom att ta reda på vilka idrottslärare som specifikt 

arbetar med att motivera sina elever med välfungerande metoder och arbetssätt. Totalt inter-

vjuades tre idrottslärare och jag anser att det är tillräckligt för att få den information jag behö-

ver till min studie. Däremot var de intervjuade från två olika grannkommuner vilket medför 

att studien inte är representativ. 
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3. Resultat 

Syftet med studien är att ta reda på hur tre idrottslärare arbetar med att motivera sina elever i 

skolår nio. Svaren från intervjuerna kommer att redovisas nedan under rubriker som är kopp-

lade till frågeställningarna. Intervjusvaren kommer att kompletteras med observationsunderla-

get för att eventuellt styrka vissa handlingar och företeelser. De intervjuade idrottslärare 

kommer jag i fortsättningen benämna Martin, Anna och Daniel, vilka jag vill understryka inte 

är deras riktiga namn. Anledningen till att jag väljer att namnge idrottslärarna är för att jag i 

fortsättningen kommer att jämföra de olika arbetssätt de tillämpar under idrottsundervisning-

en. 

 

3.1 Hur idrottslärarna påverkar autonomin hos eleverna 

Idrottslärarna planerar inte så mycket för eleverna i skolår nio då det är meningen att eleverna 

ska leda egna lektioner. Eleverna får välja om de ska hålla i en hel lektion med uppvärmning 

eller om de bara ska leda uppvärmningen. Det är inte obligatoriskt att leda en lektion eller 

uppvärmning men både Anna och Daniel uttryckte att de uppmuntrar eleverna att göra det 

som förberedelser inför gymnasiet. 

Ur intervju med Anna: 

[…] när de går i nian får de vara med o planera och leda egna lektioner. [---] Det är väl lite så 

jag försöker tänka när eleven har lektion också, att det inte bara blir innebandy utan försöker 

bredda sig så att de får prova på olika saker. [---] När eleverna planerar får eleven välja precis 

vad dom vill i stort sett. [---] Sen är det några som kommer göra det två o två. Det är väl några 

klasser där några inte kommer att göra det, som tycker att det är jättejobbigt och då behöver dom 

inte. Eller så säger jag att jag kan ställa upp och hjälpa till o va vid sidan. [---] Och det är nånting 

som kan vara bra att ha när man kommer till gymnasiet att man har provat på det, det här med att 

stå inför en grupp, så att de känner sig lite trygg i den rollen i alla fall. 

 

Anledningen till varför Martin inte kräver av sina elever att de måste leda en uppvärmning 

och / eller lektion är för att han ”tycker att det är lite svårt för de som är blyga att stå inför en 

grupp.” Martin planerar sina lektioner lite efter vilka önskemål som finns. Det är ett sätt ge-

nom vilket han ger sina elever möjlighet att välja aktivitet.  

Ur observation 1 med Martin:  

Eleven som ledde uppvärmningen skötte allt på egen hand. Han presenterade uppvärmningen 

och delade därefter in lagen. Han redogjorde för vilka regler som gällde och agerade lite domare 

när uppvärmningen var igång. Efter uppvärmningen berättade Martin vilka aktiviteter de kunde 
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ägna sig åt. Eleverna fick själva välja aktivitet, hur länge de skulle få hålla på med aktiviteten 

och med vilka de skulle få vara med. De aktiviteter de kunde välja mellan var basket, badmin-

ton, pingis och trampett. 

 

Samtliga idrottslärare anser att det är viktigt att låta eleverna får vara med och bestämma i 

lektionsplaneringen.”… idrottsämnet kan lätt tolkas som att det är lärarens ämne och att ele-

verna endast går dit för lärarens skull.” Detta är ett citat ur intervjun med Daniel som är posi-

tiv till att ge eleverna utrymme till att välja. Anna anser emellertid att ”det är viktigt att vara 

lyhörd på vad dom vill och sen ska man ju inte styras av dom.”  

 

3.2 Aspekter som tas tillvara för att eleverna ska uppleva att de är kompetenta 

Den här aspekten är tydlig när det kommer till ledarskap under lektionen. Samtliga idrottslära-

re uppmanar de elever som är bra på något moment att utnyttja sina kunskaper och färdigheter 

till att lära andra och få dem att känna sig kompetenta.  

Ur intervju med Daniel: 

Att man utnyttjar de extra kunskaperna att hela tiden lyfta andra och inte ”stila”. [---] Det be-

höver du varken bevisa för mig eller för dig själv. [---] De lyssnar ju oftast mer på sin kompis 

än på mig. 

 

Eleverna blir berömda av idrottslärarna när de gör något bra oavsett vilken nivå de ligger på. 

Under den andra observationen hos Martin lade jag märke till att han uppmuntrade eleverna 

både individuellt och allmänt hela tiden när de skulle göra beeptestet. ”Bra”, ”men nästan, a, a 

nästan, lite till!” var uttryck Martin frekvent sa till eleverna.  Beeptestet gick ut på att hinna 

springa en viss sträcka inom en viss tid men trots det lät han de elever som inte hann fortsätta. 

Daniel arbetar på samma sätt och betonar betydelsen av att vara personlig med eleverna i den 

mån att de får individuell återkoppling.  

Ur intervju med Daniel: 

[…] att man säger ens namn istället för bra, utan man säger ”bra gjort Jens”, så att de på nåt 

sätt tittar upp […] så att man inte bara skickar iväg lite ”bra” här och var, det gör man ju också 

men man försöker ju ta varje elev. [---] Alla människor strävar ju efter uppskattning och at sy-

nas, det gör även vi lärare, så det är bara att gå tillbaka till sig själv och känna, hur skulle jag 

vilja ha det, och sen bara jobba därefter […] 

 

Anna anser att det är viktigt att berömma när eleverna försöker sig på något som är helt nytt 

för dem. Det är både positivt för henne som lärare och se dem lyckas samtidigt som eleverna 
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blir glada för det de har presterat, vilket hon tillägger är ”en uppmuntran, en motivation för 

dom att gå vidare.” Anna är även tydlig med att eleverna ska våga misslyckas då det inte gör 

något om de gör fel så länge de har försökt. 

Ur intervju med Anna: 

Det e ju för att jag vill att dom ska lyckas [---] För man ser ju hur glada dom blir […] för dom 

är det ju en jätteseger att de klarar nånting. [---] De som är duktiga idrottare, visst, dom blir ju 

inte lika glada om man klarar av att hjula för dom kan ju så mycket ändå […] eller det känns 

som det. 

   

3.3 Aspekter som tas tillvara för att eleverna ska uppleva tillhörighet 

Samtliga idrottslärare värderar tillhörigheten högt. För att eleverna ska lära sig samarbete har 

Daniel olika samarbetslekar i vilka konflikter kan uppstå. ”Man brukar vara alldeles för 

många på en alldeles för liten yta och det är alltid nån som börjar skrika eller bara gå ifrån för 

att de blir förbannade. Och det är jättebra, för då kan man ta upp det och så kan man ha en 

diskussion kring det.” Under den andra observationen syntes samarbetet genom att den elev 

som ledde lektionen gick runt och hjälpte sina kamrater när hon såg att det behövdes. Hon lät 

dem vara delaktiga genom att fråga vad de olika övningarna som hon visade för dem var bra 

för och vilka muskelgrupper de tränade. Beträffande gemenskapen bland eleverna berättar 

Daniel följande:  

Ur intervju med Daniel: 

Den här skolan är speciell för att vi byter klass varje år. 9A, 9B, det ser aldrig likadant ut på en 

termin. För varje termin är det nya konstellationer i varje klass. [---] Det leder till att de känner 

varandra otroligt bra. Alla i skolan. Det är en bra samhörighet. Det är ingen vi och dom känsla. 

Om man byter hamnar man med nån som man trivs med och de känner sig trygga. 

 

Anna förespråkar en god dialog lärare och elever emellan för att visa att hon har sett eleverna 

och att de kan gå till henne om de undrar över något. Vidare säger Daniel att dialogerna är 

nödvändiga och att det på något sätt är en ömsesidighet mellan elever och läraren. 

Ur intervju med Daniel: 

Om man har en dialog så blir det mer levande att man känner att det är ett ämne tillsammans 

med läraren. [---] Har vi en ordväxling så har jag i alla fall visat att jag har uppmärksammat 

dem. [---] Det är ju nånting  man måste ha känner jag, att har man inte dialoger mer eleverna är 

man helt främmande för dom, och ganska anonym egentligen [---] de kan komma till mig och 

förvänta sig att få hjälp och när jag kommer till dom så kan jag förvänta mig, inte prestation, 

men egagemang […] 

 



 20 

Martin har å andra sidan en mer skriftlig dialog med eleverna. Därefter om eleverna undrar 

över något kan de ta det på lektionen. De brukar i annat fall gå till sin mentor, som inte är 

Martin och framföra sina synpunkter på idrottsundervisningen. Martin försöker ändra innehål-

let utefter de synpunkter han får senare får ta del av. 

Ur intervju med Martin: 

För jag blir oftast för snäll när jag pratar med dom att jag kanske ger dom falska förhoppningar. 

[---] Men, jag skulle vara ärlig men jag lämnar en dörr öppen, sen ångrar man sig kanske lite.  

[---] Att man vill ju inte att dom ska ge upp helt heller. [---] Men i omdömet är jag ganska tyd-

lig när jag skriver där […] ganska bra kommunikation rent skriftligt med eleven och i utveck-

lingssamtal är jag noga med att vara personlig och tydlig […] 

 3.4 Olika strategier som idrottslärarna använder 

Samtliga idrottslärares syfte när de lektionsplanerar är att försöka göra undervisningen varie-

rad och få så många som möjligt aktiva.  

Ur intervju med Daniel: 

Mitt upplägg är ju att i den stora planeringen, variera så mycket som möjligt. Att vi inte lägger 

i block o så dära. Att vi hela tiden hoppar mellan ämnena. Dels i fall någon är sjuk ett par 

veckor eller några veckor. Så missar man ju inget ämne. Dels för att det är lite roligare. Nåt 

ämne som man kör tre, fyra veckor så är det lätt att man tappar nån. Som inte kommer de två 

sista veckorna för att de tycker det är tråkigt. 

 

Ur intervju med Anna: 

En del gillar bollspel, en del gör det inte. Så att inte alla bollspel kommer efter varandra, utan 

att man bryter av. Så att, även om man tycker bollspel är tråkigt så får man nånting annat sen. 

Eller om man har redskap så har man inte det för många gånger, utan då vet man att det kom-

mer nånting annat ganska snart. [---] Så två veckor är det vanligaste. 

 

Ur intervju med Martin: 

Man försöker lägga upp lektionen så att så många som möjligt kan vara aktiva samtidigt. [---] 

Så det inte blir så mycket köer […] inte så mycket dötid. [---] så har man 2 eller 3 huvudmo-

ment så man då växlar. Så att det inte blir samma 3-4 gånger på rak, utan varieras. 

 

Under den andra observation hos Martin nivågrupperade han. Den första gruppen var elever 

som tränar i någon föreningsidrott medan den andra gruppen inte var med i någon förenings-

idrott. Han berättade under lektionen varför han valde att dela in grupperna på det sättet för att 

”…de elever som inte har samma fysiska uthållighet kanske tappar motivationen om de andra 

ligger på en mycket högre nivå.”  
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Daniel nivågrupperar inte sina elever på samma sätt utan ägnar mer tid åt att stötta de som 

behöver hjälp då han säger att de andra eleverna är ”mer drivna”. Han undviker att ha moment 

där de svagare eleverna får mindre utrymme men skulle det vara så att han exempelvis har 

killerboll eller liknande uppmanar han de elever som är starka i det momentet att anpassa sina 

kast. 

Ur intervju med Daniel: 

Det man kan göra är att anpassa kasten att man kanske tänker ett steg längre [---] som klarar av 

att när han ser att […] han kastar mot någon som man kan förvänta sig att han inte gillar det vi 

håller på med och kanske siktar högre och eventuellt missar så att personen hinner undan  

[---] Det är en social förmåga att kunna anpassa sig och kunna göra en bedömning om den här 

personen inte tycker det är så kul, den leken vi håller på med. 

 

Av observationen kunde jag se tydligt att Daniel har tagit upp detta med sina elever då elever-

na var schyssta mot varandra när de lekte svanskull, de gjorde ingen besviken och även de 

som inte tar för sig så mycket på lektionerna var bland dem som hade mest band i slutet av 

lektionen. När de sedan hade olika stationer som gick ut på styrkeövningar samt uthållighets-

övningar arbetade eleverna två och två. Dessa elever uppmuntrade varandra hela tiden och 

visade varandra i vissa övningar och i andra övningar visade Daniel dem. ”Att de jobbar två 

och två är ju för att man ska ha nån att köra emot.” Eleverna gjorde även varianter på de öv-

ningar som fanns på varje station vilket Daniel inte hade något emot utan lät dem fortsätta. 

”Jag stoppar ingenting [---] Kommer de på egna grejer att testa då är det bara att de kör. De 

lär sig mer av det än att jag styr.”  

 

3.5 Lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna 

Idrottslärarna har olika förväntningar av eleverna beroende på deras färdigheter. De elever 

som har fysiska svårigheter med idrott anser Martin ändå borde göra samma övningar som de 

mer kompetenta eleverna. I ett utdrag ur intervjun säger han att han försöker ”göra så att oav-

sett vilken nivå de ligger på att de kan få jobba på samma villkor.”   

Ur intervju med Martin: 

Det finns dom som är duktiga på allting rent färdighetsmässigt och sen finns det faktiskt dom 

som tycker att det är mycket jobbigt. De skulle kunna få göra annat. [---] Det handlar trots allt 

på att träna upp dom moment som man känner sig lite svag […] det har de även nytta av i 

andra moment sen också. [---] jag lägger ju lika mycket tid på dom som inte är så duktiga på 

dom som är duktiga. 
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Daniel emellertid anpassar nästan alla sina lektioner efter de elever som har det svårare. Han 

anser att de behöver mer tid och hjälp då de andra eleverna redan är motiverade och ganska 

självgående. 

Ur intervju med Daniel: 

Om jag ska vara helt ärlig så styr jag lite undervisningen efter dom (svagare eleverna) också 

och det skiter jag egentligen i för oavsett vad vi kör för undervisning har vi några mål att se 

upp till. [---] Och grejer jag drar mig för är ju t.ex. att spela fotboll för jag vet ju att det alltid är 

där de svaga får stå i kanten för att de hamnar där. [---] just spökboll och killerboll och sånna 

här grejer drar jag mig väldigt mycket för att köra. Sen kanske jag har en lektion där jag drar 

alla dom så att det liksom är ”enough” just av den anledningen att de som är lite svagare och 

som kanske inte hänger med, de hamnar i en situation där de andra tar över och jag kan ju ty-

värr inte säga åt de andra heller att de inte får lov att ta över.  

 

De elever som är motiverade och har kompetens blir uppmuntrade till att utveckla dessa fär-

digheter genom att idrottslärarna endera visar på varianter endera låter dem använda sina kun-

skaper till att lära sina klasskamrater. Även de motiverade eleverna beröms för det de preste-

rar. Idrottslärarna prioriterar emellertid när dessa elever uppmuntrar och samarbetar med sina 

kamrater samt ger mer plats till de mindre motiverade eleverna. Ett annat sätt som Anna gör 

är att låta eleverna skriva träningsdagböcker och kostdagböcker.  

Ur intervju med Anna: 

[…] under tre månader, oktober, november, december ska alla skriva träningsdagböcker, för 

dom in vad dom gör. Det ska va minst 20 minuters aktivitet, det kan vara en promenad, en rask 

promenad, om man går till skolan, om man är ute och cyklar eller jag har ju även sagt att om 

man är och rider, stallet och alla andra träningar […] Sen uppskattar de en skala av hur jobbigt 

det har varit, så är det ett moment i ett teoriavsnitt. Sen ska de också göra en kostdagbok i en 

vecka där de ska skriva ner vad dom äter. Sen ska jag ha föreläsningar där man går igenom lite 

om kost […] och sen kommer det bli ett litet test och då är det den generella hälsan och då ska 

de gå mycket tillbaka till sig själva. […] att de kan tänka lite kring sin egen hälsa och få en 

uppfattning om, är det bra så som jag lever nu eller är det nånting jag kan förändra eller nånting 

som kan bli bättre eller nånting som jag bör tänka på. [---] Anledningen till att det e tre måna-

der, för en månad kan man satsa järnet och verkligen träna väldigt mycket, men tre månader, 

gör man det under tre månader får man oftast en rutin på det så kanske man fortsätter efter ock-

så om man inte har gjort det innan så det är tanken att det är så pass lång period. 

 

Anna säger att de flesta gör de här träningsdagböckerna men att det har kommit in någon en-

staka som är blank. Det Anna uppmanar dessa elever är att de tar med idrottslektionen ”… för 

det e ju också en aktivitet.”  
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4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur tre idrottslärare arbetar med att motivera sina elever i 

år nio. Jag utgick från Deci och Ryans självbestämmandeteori med dess tre komponenter: 

uppfattad autonomi, kompetens och tillhörighet. Mitt syfte uppfylldes genom de frågeställ-

ningar som utgör rubrikerna i resultatdelen: Hur påverkar idrottslärarna elevernas autonomi? 

Vilka aspekter tas tillvara för att eleverna ska uppleva tillhörighet och kompetens? Vilka stra-

tegier använder idrottslärarna? Vilket förhållningssätt har idrottslärarna gentemot de aktiva 

eleverna? Vilket förhållningssätt har idrottslärarna gentemot eleverna? 

 

4.1 Autonomi 

Efter observationerna av de tre idrottslärarna kan jag se likheter med studien gjord av Ian M. 

Taylor mfl. som kom fram till att lärarna undervisar olika beroende på om de är självbestäm-

mande samt om deras psykologiska behov, autonomi, uppfattad kompetens och tillhörighet 

har tillfredsställts. Daniel och Anna är självbestämmande i den grad att de låter sig inte påver-

kas i större grad av eleverna samtidigt som de ändå ger dem möjlighet att utöva inflytande. De 

är autonoma i sitt arbete då de inte låter sig styras av andra. Martin däremot styrs mer av sina 

elever vilket var tydligt på observationerna där eleverna i princip gjorde vad de ville. Nackde-

len med att låta eleverna välja för mycket är att de kan tendera att välja samma aktivitet vid 

dessa tillfällen och inte utövar något som de kanske borde träna på. Då studien utgår från kva-

litativa metoder (intervju och observation) är det svårt att säga till vilken grad de tre idrottslä-

rarna är självbestämmande.  

 

Angående de olika motivationsstrategierna låg samtliga idrottslärare på samma nivå mer eller 

mindre. De hjälper och stöttar eleverna och de höjer nivån för de elever som vill utvecklas. 

Resultatet av ovannämnda studie pekade på att lärare som var mer självbestämmande var de 

som ansträngde sig mer för att anpassa sin undervisning för de olika färdigheterna vilket del-

vis kan stämma med min studie. Daniel anpassar sin undervisning för de svagare eleverna 

samtidigt som han försöker hitta alternativ för dem som vill utvecklas ännu mer. Martin där-

emot vill att det ska vara samma villkor för samtliga elever och menar att eleverna ska kunna 

träna på de moment i vilka de är svaga. Anna tänker i samma banor eftersom hon vill att samt-

liga elever i alla fall försöker innan de säger att de inte klarar av det.  
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Anna anser att det är viktigt att låta eleverna vara med och bestämma och att man som idrotts-

lärare ska vara lyhörd men inte till den graden att eleverna ska styra över en. Det är därför av 

betydelse att man som idrottslärare sätter tydliga gränser redan i början så eleverna vet vad 

som krävs av dem och på vilket sätt de får utöva inflytande etc. På det sättet kan man som 

idrottslärare bli mer självbestämmande, vilket i sin tur kan underlätta undervisningen.  

 

Daniel arbetar på liknande sätt då han låter eleverna få välja när han anser att de har kommit 

på något att göra som är annorlunda och som för honom kan vara värt att prova. Det är annars 

Daniel som bestämmer det mesta av den anledningen att han tror att det kommer fungera bätt-

re så. Daniels metod kan förmodligen fungera efter några års erfarenhet inom idrottsläraryrket 

men inte som ny idrottslärare i och med att jag i så fall bör vara säker på att vissa moment 

fungerar bättre än andra om syftet exempelvis är att eleverna ska lära sig något och utvecklas 

eller om syftet är att alla ska kunna vara aktiva. 

 

Genom att Martin låter eleverna välja mellan en rad olika aktiviteter och ger dem frihet att 

hitta på en ytterligare anser han att han har uppnått syftet med idrottsundervisningen, vilket är 

att alla elever ska kunna vara aktiva. Av observationerna kunde jag dock se grupper av elever 

som mestadels stod och pratade och vid en av lektionerna blev en elev aktiv först i slutet av 

lektionen. Det är självklart viktigt att så många elever som möjligt ska vara aktiva, men även 

att de lär sig något som de möjligen kan ha nytta av inte bara under idrottsundervisningen 

utan även på fritiden. 

 

Eleverna upplever nog att de får göra något roligt samtidigt som de har fått vara med och be-

stämma. Det här inflytandet betyder mycket för vissa elever medan andra föredrar att idrotts-

läraren bestämmer åt dem. Detta kan bero på att eleverna aldrig, eller vid ett fåtal gånger, haft 

inflytande, vilket i situationer när de ska leda en egen lektion känner obehag och kanske till 

och med väljer att låta bli. 

 

4.2 Uppfattad kompetens 

Både den individuella och den mer allmänna återkopplingen är betydelsefulla för eleverna för 

att de ska känna sig sedda och uppleva att det de presterar är bra, vilket samtliga idrottslärare 

poängterade. Återkopplingen sker inte bara under idrottsundervisningen när eleverna presterat 

något bra utan även efter lektionen i form av utvecklingssamtal eller när eleverna har funder-
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ingar över hur det går för dem. Martin lyfter gärna deras positiva egenskaper i form av skrift-

liga omdömen vilka eleverna kan gå tillbaka till och läsa vad det är de ska göra för att uppnå 

vissa resultat eller för att stanna kvar på samma nivå.  

 

De här formerna av positiv återkopling kan alla ge eleverna ett lyft oavsett om de vet att de är 

bra på vissa moment eller inte. Av egen erfarenhet som ”jympaledare” vet jag att motionärer-

na koncentrerar sig mer när de uppmuntras och får höra att de gör bra ifrån sig. Den känslan 

som de får efteråt hjälper dem sedan att göra om det, men med högre självsäkerhet. Även id-

rottslärare får vara med om liknande situationer när eleverna får höra att de presterar bra i och 

med att det är lättare att utöva ett visst moment igen då eleverna vet att de kan. Denna inställ-

ning hade samtliga idrottslärare, men jag är tveksam om den alltid fungerar. Det är då av be-

tydelse att hitta på varianter av momentet. I många fall kan det bero på att man som idrottslä-

rare håller på med samma moment för länge vilket kan medföra att eleverna tröttnar och tap-

par motivationen oavsett om de uppmuntras eller inte. 

 

Frågan om den individuella återkopplingen uppskattas mer eller mindre än den mer allmänna 

återkopplingen är svår att svara på. Den första tanken skulle kunna vara att den individuella 

återkopplingen får eleverna att känna sig mer sedda då den är riktad till just en elev genom att 

elevens namn nämns. Däremot kan det kännas mindre motiverande för den elev som inte får 

en återkoppling riktad till bara honom eller henne. På så vis får man som idrottslärare vara 

noggrann med att få samtliga elever att känna sig sedda. Av observationerna lade jag märke 

till att de elever som fick individuell uppmuntran kämpade mer och ibland kunde jag även se 

ett och annat leende vilket tydde på att de uppskattade det. Den mer allmänna uppmuntran har 

också fördelar då den når ut till de allra flesta eleverna.  

 

Resultaten av den komparativa studien av Richard M. Ryan mfl. visar att återkoppling har en 

inverkan på studenternas uppfattning av kompetens. Av intervjuerna framkom att idrottslärar-

na lägger stor vikt vid att ge eleverna återkoppling, såväl individuell som den mer generella 

som når ut till alla eleverna. Av min studie kan jag inte visa på att den individuella återkopp-

lingen är bättre eller sämre än den andra. Idrottslärarna är dock överrens om att individuell 

återkoppling är att föredra eftersom eleverna på så vis känner sig sedda. En anledning är att 

eleverna får veta i vad de är bra och eventuellt hur de kan förbättras. Att de tyska studenterna 

som tilldelades denna individuella men oregelbundna återkopplingen upplevde sig mindre 

kompetenta än de amerikanska studenterna kan bero på ett par olika faktorer. Dels för att 
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återkopplingen var oregelbunden dels p.g.a. de kulturella inställningarna att tyska studenter 

underskattar sig själva samtidigt som de amerikanska studenterna överskattar sig själva. Re-

sultaten skulle kunna se annorlunda ut med observationer som komplement i och med att det 

skulle visa sig om de amerikanska elevernas uppfattning av hur kompetenta de är överens-

stämmer med deras förhållningssätt under lektionerna. 

 

4.3 Uppfattad tillhörighet 

Idrottslärarna arbetar i olika omfattning med att få eleverna att uppleva trygghet och gemen-

skap i gruppen. Daniels elever är redan en ganska sammansvetsad grupp då de har känt var-

andra länge samt att de byter klass varje termin. Under intervjun nämnde Daniel att om ele-

verna upplever trygghet i skolidrotten och bland de andra eleverna vågar de även mer vilket 

får stöd av Cox och Williams studie som pekade på att de sociala relationerna har en betydel-

se för elevernas motivation i skolidrotten. Tryggheten visas även när eleverna väljer att leda 

en lektion tillsammans med en kamrat. När eleverna ska gå vidare och utveckla sina färdighe-

ter är tryggheten med idrottsläraren betydelsefull i och med att rädslan eller osäkerheten kan 

hindra eleverna från att ta nästa steg. Genom att skapa ett klimat i vilket eleverna upplever 

trygghet och gemenskap med sin omgivning och där återkoppling tilldelas eleverna påverkas 

deras inre motivation positivt. Det visade studien som gjordes av Martin S. Hagger mfl.  

 

De flesta idrottslärare har som målsättning att eleverna ska få ett bestående intresse av fysisk 

aktivitet och om ovan nämnda studie, vars resultat visade att elever upplever inre motivation 

på fritiden genom den inre motivationen i skolidrotten stämmer så är det av betydelse att id-

rottslärarna verkligen ser till att eleverna upplever inre motivation.  

 

Samtliga idrottslärare är måna om att de ger eleverna en hel del utrymme för inflytande i id-

rottsundervisningen. De låter eleverna exempelvis fritt få välja vad de ska ha för lektion när 

eleverna har så kallade elevledda lektioner. De gör detta dels för att eleverna ska få en möjlig-

het att visa sina kunskaper för såväl idrottslärna som för de andra eleverna dels för att de ska 

få med ledarskap som finns med bland målen.  

 

 Det har visat sig att samtliga idrottslärare pratar med sina elever om det mesta. Om elever 

känner obehag inför något moment så försöker de ta reda på det ursprungliga problemet. Om 

elever upplever att momenten ligger på en lägre nivå än deras egen är de väldigt kvicka med 
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att säga det. Idrottslärarnas uppgift blir, för att dessa inte ska tappa motivationen, att visa på 

varianter eller låta dessa elever dela med sig av sina kunskaper till de andra eleverna. Detta 

märktes i flera av observationerna, inte minst de elevledda lektionerna, där elever även får en 

möjlighet att visa vad de är bra på, vilket de kanske inte får visa på andra lektioner ledda av 

idrottslärarna. Däremot var vissa elever inte så motiverade till att bara hjälpa andra när de 

hade klarat av något. Om klassen har stora skillnader rent färdighetsmässigt kan det vara svårt 

att hitta en balans eller att vara där för både den elev som behöver extra mycket stöd och den 

elev som kan allt men som vill gå ett steg längre. 

 

4.4 Motivation 

I studien i vilken Hagger mfl. kom fram till att eleverna upplever inre motivation på fritiden 

genom att de upplever densamma i skolidrotten, kan jag se likheter med hur de intervjuade 

idrottslärarna resonerar. Samtliga tyder på att det de vill uppnå är att få eleverna att hitta något 

som intresserar dem och försöka se till att det intresset och motivationen överförs till andra 

aktiviteteter oberoende om de har färdigheterna eller inte. De är även ense om att elever som 

idrottar på fritiden är de som är mer motiverade i skolidrotten i och med att de har lättare för 

att utföra olika moment. När eleverna är kompetenta blir oftast aktiviteten roligare än för de 

elever som har svårt för den. Detta resonemang säger emot Cox och Williams studie som kom 

fram till att kompetenta elever inte alltid är motiverade i skolidrotten. I studien visade sig att 

de sociala relationerna hade större betydelse. 

 

Huruvida elevernas inre motivation påverkas av idrottslärarna är svårt att se efter två observa-

tioner samt utan att ha intervjuat eleverna. Det som förvisso syntes på lektionerna var att det 

fanns vissa grupper av elever som var med på allt utan att ifrågasätta idrottslärarens val av 

aktivitet. Det jag frågar mig är om de är med på idrottslektionen för att få bra betyg, d.v.s. på 

grund av yttre faktorer eller om det är för att de tycker om idrott och utövar det oavsett om det 

är för betyg eller för eget intresse.  

 

För att inte de mindre motiverade eleverna helt ska tappa motivationen undviker Daniel att ta 

med vissa moment, eller att han tar alla de ”känsligare” momenten på en lektion. Den meto-

den har sina för- och nackdelar i och med att det alltid kommer att finnas elever som har olika 

intressen. Tar man helt bort ett moment som bollspel kommer elever som är bollspelare eller 

bollintresserade uppleva att de saknar något samtidigt som det är en fördel för de elever som 
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är svaga i de momenten, om de inte upplever prestationsångest eller kommer i skymundan. 

Däremot kommer de svagare eleverna inte kunna träna sig i moment som de aldrig utövar och 

därmed får de inte de färdigheter som de kan ha användning för i andra moment. 

 

4.5 Slutsats 

Denna studie har fått mig att tänka på vissa faktorer som är betydelsefulla för att få eleverna 

att motivera sig för skolidrotten. Bl.a. tryggheten hos både idrottsläraren och andra elever som 

i vissa fall kan vara avgörande för eleven att utvecklas. Den hjälper även till att få eleverna att 

våga mer och utifrån det uppleva att de kan, att de är kompetenta. Om eleverna även är trygga 

bland sina kamrater är det möjligt att de uppmuntrar varandra och får stöd av varandra. Precis 

som Daniel nämnde under intervjun, att eleverna lyssnar mer på sina kamrater, vilket kan 

stämma i sådana situationer. 

 

Idrottslärarna motiverar eleverna på olika sätt. Gemensamt hos samtliga idrottslärare är att de 

skapar dialoger mellan varandra. Denna dialog förekommer inte bara under idrottsundervis-

ningen utan även före och efter. Eleverna vill bli sedda och idrottslärarna är måna om det och 

ser till att de känner sig sedda genom att uppmuntra och ge återkoppling. Denna återkoppling 

kan även ske skriftligt i form av omdömen. Tillåts eleverna utöva inflytande i form av val av 

aktivitet, delaktighet i planeringen samt vägen till inlärning motiveras de samtidigt som de 

upplever att de är en del av ämnet istället för att ”det är en lärares ämne”. Beträffande deras 

färdigheter ställs olika krav på dem. De som är kompetenta ska använda sina kunskaper till att 

lära andra. Idrottslärarna ger i annat fall andra uppgifter eller höjer nivån på övningen så att 

även de kompetenta eleverna upplever att de kan utvecklas. De elever som är svagare får hjälp 

och stöd av idrottslärarna som är likasinnade när det gäller att få eleverna att klara av ett mo-

ment.   

 

Om eleverna är omotiverade för att idrottsämnet inte uppfyller de förväntningar de har bör 

man som idrottslärare se över kursplanen för idrott och hälsa. Vad ska man ha med? Vad går 

att ta bort, vad går att lägga till? För att alla elever ska kunna gå till idrotten och få en positiv 

upplevelse bör man som idrottslärare anpassa lektionsplaneringen lite efter de olika färdighe-

terna som finns i varje klass.  
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Avslutningsvis har studien gett mig en inblick i idrottslärarnas arbete med att motivera ele-

verna. Det kan tyckas vara en omöjlig uppgift om man inte är insatt i det men efter att ha in-

tervjuat och observerat idrottslärare i tre olika grundskolor har jag kommit till insikt om att 

det inte behöver vara svårt. Många gånger räcker det med att gå tillbaka till sig själv och fun-

dera över vad som skulle kunna vara roligt och samtidigt lärorikt. Alla har vi något som vi 

tycker mindre bra om och då kan det hjälpa om vi funderar över vad som skulle kunna få oss 

att göra något vi annars skulle ha undvikit. 

 

4.6 Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka skolor där lärare aktivt arbetar med att motivera 

eleverna och titta på eventuella kopplingar till elevernas prestation. Ett annat förslag är att 

genomföra en longitudinell studie för att se huruvida idrottslärarnas motivationsarbete bidrar 

till ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet bland eleverna med utgångspunkt i självbestämman-

deteorin eller annan motivationsteori.  
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte: Syftet med studien är att titta på hur tre idrottslärare arbetar med att motivera sina ele-

ver i år nio. 

 

Frågeställningar:  

1. Hur påverkar idrottslärarna elevernas autonomi? 

2. Vilka aspekter tas tillvara för att eleverna ska uppleva tillhörighet och kompetens? 

3. Vilka strategier använder idrottslärarna? 

4. Vilket förhållningssätt har idrottslärarna gentemot eleverna? 

 

VAD? Vilka ämnesord jag har sökt på.  

Ämnesord Synonymer 

Motivation 

 

Amotivation 

Idrott och hälsa 

 

Fysisk aktivitet 

Aktiv 

Inaktiv 

SDT 

Autonomi 

Autonomy 

Kompetens 

Competence 

Tillhörighet 

Relatedness 

Motivationsklimat 

Drivkraft, inre motivation, yttre motivation, in-

trinsic, extrinsic motiation 

Brist på motivation 

Idrott, skolidrott, idrottsundervisning, physical 

education 

 

Verksam 

Passiv 

Självbestämmandeteorin 

Självbestämmande 

 

 

 

Samhörighet 
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VARFÖR? Varför har jag valt just dessa ämnesord?  

Jag valde dessa ämnesord av den anledningen att de är relevanta för mitt examensarbete. Jag har 

även valt bort några enstaka ämnesord i och med att sökresultaten visade sig vara alldeles för många. 

De mer specifika ämnesorden såsom ”motivationsklimat” och ”självbestämmandeteorin” valde jag 

för att jag hade avhandlingar respektive artiklar och som berörde de områden. Den sistnämnda är 

även en teori som jag utgår från i examensarbetet vilken är en annan anledning till varför jag valde 

det. De mer generella ämnesorden såsom idrott, fysisk aktivitet, motivation var viktiga för att få veta 

vad som har forskats innan av närliggande områden. De begrepp som ingår i självbestämmandeteorin, 

kompetens, autonomi, och tillhörighet gav mer relevanta träffar när de söktes på engelska då begrep-

pen på svenska endast gav uppsatser på c-nivå.  

 

 

HUR? Hur har jag sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

Books.google 

GIH-biblioteket 

Libris 

Sportsdiscus 

 

 

 

 

 

Handbook of Self-determination 

Kvalitativa intervjuer 

Self determination, Deci 

Self-determination theory AND motivation, stu-

dent AND competence AND  autonomy AND 

relatedness 

Self-determination theory AND motivational 

strategies 

 

237 

12 

3 

3 

 

 

1 

1 

2 

3 

3 

 

 

1 

 

 
 
 
KOMMENTARER:  
 

Motivation är ett ämne inom vilket det finns en hel del material men när jag går djupare in på motiva-

tion och vad som har forskats är det mesta engelskspråkigt. Självbestämmandeteorin och dess tillhö-

rande begrepp är välutforskat dock inte i Sverige, efter mina sökningar, och jag kunde därmed inte ta 

någon svensk forskning. Den databas som således passade bäst var Sportdiscus där jag kunde finna en 

del vetenskapliga artiklar.    
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Bilaga 2 

Följebrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Susana Florido och jag är lärarstudent vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. Jag 

skriver nu mitt examensarbete om motivation och har valt att titta på hur du som idrottslärare 

arbetar med att motivera dina elever i idrott och hälsa. Det här brevet skickar jag till dig för att 

förtydliga några etiska aspekter som tillkommer den här typen av undersökning. 

 

Undersökningen grundar sig på observationer och intervjuer. Observationen (eller observatio-

nerna om jag inte har fått in tillräckligt material) kommer att ske under idrottsundervisningen 

och kommer att fokusera på dig och ditt arbete. Jag skulle även vilja intervjua dig om motiva-

tion(se bilaga).  

 

Under intervjun kommer jag att använda mig av en digital diktafon. Endast jag kommer att ha 

tillgång till intervjusvaren och när dessa är transkriberade kommer de att raderas från diktafo-

nen. Under observationen kommer jag att använda en digital diktafon för att beskriva det som 

händer. Detta kommer också att raderas efter transkriberingen. 

 

Det färdiga examensarbetet kommer att vara offentligt och resultatet av intervjun kommer att 

redovisas på ett sätt att det inte ska vara möjligt att koppla till vare sig dig eller din skola. Så-

dana uppgifter kommer således att behandlas konfidentiellt.  

 

Detta är frivilligt och du har möjlighet att när som helst avbryta och dra dig ur intervjun. 

 

Har du frågor eller andra synpunkter går det bra att kontakta mig via email eller på mobil. 

Susana Florido: XXXXXXXXXX  

Mobil: XXXXXXXXXX  
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Bilaga 3 

Intervjuguide skickad till idrottslärarna  

 

Här följer de frågeområden som kommer att ställas under intervjun. Eventuella följdfrågor 

kommer att ställas samt reflektioner från observationstillfället. 

 

Hur går det till i planeringen av idrottslektionerna? 

- Vilka aspekter tar du hänsyn till? 

- Hur och när får eleverna vara med och bestämma? 

- Vad har det (inflytandet) för inverkan på eleverna? 

 

Berätta hur samhörigheten ser ut i idrottsklassen 

- Hur fungerar samarbetet mellan eleverna? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan dig och eleverna? 

 

Hur ser du på elevernas motivation under idrottsundervisningen? 

- Vad tror du motiverar dem? 

- Vad tror du får dem att avstå från undervisningen? 

 

Hur arbetar du med dessa elever? 

 

Jag hoppas att du har kunnat bekanta dig med frågorna! 
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Bilaga 4 

Intervjuguide som användes till samtliga intervjuer 

 

1. Hur går det till i planeringen av idrottslektionerna? (Frågor för att ta reda på hur auto-

nom läraren är i sitt arbete även om kompetensen vad gäller aspekterna hon tar hänsyn 

till) 

- Vilka aspekter tar du hänsyn till? 

- Får eleverna vara med och bestämma?  

- (om, ja) Hur och när får eleverna vara med och bestämma?(elevernas autonomi)  

- (om nej, varför inte?) 

- Vad har det för inverkan på eleverna? 

- Tror du att det är viktigt att eleverna upplever att de har ett val(får bestämma) i det de 

gör?  

- Om ja, varför?.  

- Om nej, varför inte? 

 

2. Hur ser samhörigheten ut i idrottsklassen? 

- Arbetar du med att få eleverna att uppleva samhörighet?  

- om ja, hur?  

- Om nej, varför inte?) 

- Tror du det är viktigt att de upplever samhörighet? 

- Hur fungerar samarbetet mellan eleverna? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan dig och eleverna? 

 

(Ämnesbyte) Kan gå vidare på om föregående fråga har en inverkan på elevernas motivation 

till idrotten. 

 

3. Hur ser du på motivationen hos eleverna under idrottsundervisningen? (Hur läraren 

uppfattar motivationsnivån bland eleverna - bra punkt att reflektera över efter observa-

tionen) 
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4. Hur ser du att eleverna är motiverade? (Om eleverna har inre eller/och yttre motivation 

och hur läraren kan påverka motivationen, ger även svar på hur väl hon ser dessa ele-

ver och vilka metoder hon använder för att bibehålla motivationen) 

- Varför tror du vissa elever är mer motiverade än andra? 

- Hur upprätthåller du motivationen hos de motiverade eleverna? (besvarar syftet om lä-

rarens arbete och hur eleverna upplever sin kompetens) 

- Vad tänker du på när du uppmuntrar dessa elever? 

 

5. Hur ser du att eleverna är omotiverade? (samma som ovan fast hur hon hjälper de 

omotiverade att bli motiverade) 

- Varför tror du eleverna inte deltar? (kompetens, autonomi, tillhörighet) 

- Vilka skäl ger eleverna till att inte delta? 

- Hur motiverar du de eleverna? 

- Vad tänker du på när du uppmuntrar dessa elever? 
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Bilaga 5 

Observationsprotokoll 
 

Aktivitet: 

Vad händer                                                                                                                   Ja      Nej 

Eleverna gör det de ska         

Eleverna gör ingenting   

Läraren uppmuntrar de inaktiva eleverna   

Läraren uppmuntrar de aktiva eleverna   

Uppmuntras elevernas färdigheter    

Eleverna får välja   

Eleverna samarbetar   

Eleverna tittar på   

Eleverna får andra uppgifter   

Läraren ser de inaktiva eleverna   

Läraren ser de aktiva eleverna   

   

   

 
 
 
 
 
 
Vad gör de 
aktiva eleverna 

 

 
 
 
Hur hjälper de 
åt varandra? 
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Hur agerar lära-
ren inför de 
inaktiva ele-
verna 
 
 

 

 
 
 
Hur agerar lära-
ren inför de 
aktiva eleverna 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vilka får minst 
uppmärksamhet 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vilka får mest 
uppmärksamhet 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vad får oom-
bytta elever 
göra 
 
 
 

 

 


