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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur tre lärare i Idrott och hälsa lägger upp sin undervis-

ning samt sju elevers upplevelse av detsamma med utgångspunkt i självbestämmandeteorin. 

De frågeställningar som ska besvara syftet är följande:  

 Vilka olika arbetssätt genomsyrar undervisningen bland lärarna i Idrott och hälsa?  

 Vilka faktorer i undervisningen korrelerar med tillfredsställelsen av elevernas  

autonomi-, kompetens- och tillhörighetsbehov?  

 Hur motiveras eleverna till att vara delaktiga i undervisningen? 

   
Metod 

Till denna kvalitativa studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med tre idrottslärare på 

grundskolan och sju elever i skolår nio. Intervjuerna spelades in på en digital diktafon. 

 
Resultat 

Samtliga idrottslärare arbetar på skilda sätt. En idrottslärare arbetar i block där olika moment 

läses i två till tre veckor. Idrottsundervisningen i de andra två skolorna präglas av en ledar-

skapsuppgift vilket innebär att eleverna skall planera och leda var sin lektion under båda ter-

minerna samt att de ska skriva tränings- och kostdagbok. Utöver dessa uppgifter har samtliga 

idrottslärare uppgifter som fungerar betygshöjande vilka är att leda ett jympa pass i skola 1, 

leda en lektion enskilt i skola 2 och planera och genomföra ett personligt träningsupplägg i 

skola 3. 

   Variation av aktiviteter, ledarskapsuppgiften, tränings- och kostdagboken samt den sociala 

samvaron (klasskamraterna) är olika faktorer som enligt eleverna korrelerar med deras moti-

vation till att delta i idrottsundervisningen.  

 
Slutsats 

De arbetssätt som genomsyrar undervisningen skiljer sig bland de tre idrottslärarna vilket blev 

tydligt i intervjuerna. Elever som upplevde att de hade en tydlig lektionsplanering, variation 

av både aktiviteter och arbetssätt samt en progression i lektionerna uppskattade detta. Gene-

rellt var eleverna nöjda med undervisningen i Idrott och hälsa vilket enligt studien kan bero på 

faktorer som möjligheten att få röra på sig, umgås med sina vänner samt att de får lära sig och 

utveckla olika färdigheter 



 

 

Abstract 

 
Aim 

The aim with this study is to examine how three teachers in PE set up their tuition and the 

pupils’ experiences of the same with the starting point in self-determination theory. The issues 

that will respond to the aim are the following:  

 What different approaches permeate in the classes among the teachers in PE?  

 What factors in the tuition correlate with the satisfaction of pupils’ needs for  

autonomy, competence and relatedness?  

 What motivates the pupils to take part in lessons? 

 
Method 

To this qualitative study semi-structured interviews were completed with three PE teachers 

from compulsory schools and seven pupils in school year nine. The interviews were recorded 

on a digital Dictaphone. 

 
Results 

All PE teachers work in different ways. One PE teacher works in blocks where different ele-

ments are read for two to three weeks. The PE teaching in the other two schools are characte-

rized by a leadership task which implies that the pupils shall plan and conduct a lesson each 

throughout both semesters and also write an exercise and diet diary. In addition to these tasks, 

all PE teachers have activities which function as grade increasing. The activities include: con-

duct a fitness class in school 1, individually conduct a lesson in school 2 and also to plan and 

accomplish a personal exercise program in school 3. 

   The variety of activities, the leadership task, the exercise and diet diary and also the social 

intercourse (the class mates) are according to the pupils, various factors that correlate with 

their motivation to participate in PE lessons.  

 
Conclusions 

The approaches that permeate the classes vary among the three PE teachers, which became 

clear in the interviews. Pupils who experienced that they had a clear lesson planning, variation 

of both activity and approaches and also progression in lessons appreciated this. Generally the 

pupils were content with the tuition in PE, which according to the study can depend on factors 

like the opportunity to move, be with friends and that they learn and develop various skills. 
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1 Inledning 
 

Ur intervju med elev: 

Jag skulle vilja ha lite mer varför, varför man gör det, vi gör det här för att… om vi har styrke-

träning gör vi det här för att… varför man styrketränar och sånt.[---] Variation, att denna vecka 

gör vi det här och nästa det här. Att vi alltid har nåt att göra och alltid bra lektioner och lite läng-

re lektioner. Vi hade en 1 timmes lektion och en 40 minuters lektion – jättelite! På 40 minuters 

lektionen har man knappt hunnit värma upp förrän man skulle duscha. Men längre lektioner och 

mer varierat.1 

 

Ovanstående citat besvarar frågan om hur idrottsundervisningen skulle se ut för att den ska 

vara rolig hela tiden för denna elev. Citatet är svaret på en av flera frågor jag ställer mig inför 

kommande lärarprofession. Hur ska jag som blivande lärare i Idrott och hälsa planera lektio-

ner så att eleverna upplever glädje i det de gör samtidigt som de lär sig och utvecklas?  Lärare 

i Idrott och hälsa ställs inför en utmanande uppgift när de ska erbjuda eleverna denna kun-

skapsrika och varierade undervisning som i sin tur ska leda till att eleverna får ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet. I kursplanen för Idrott och hälsa för den obligatoriska skolan un-

der ämnets karaktär och uppbyggnad kan följande utläsas: 

 
Ämnet Idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser ut-

formade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser 

och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. [---] Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter 

är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofräm-

jande livsstil.2 

 

Det räcker dock inte med att variera undervisningen till sitt innehåll utan fokus bör även riktas 

mot hur vi lär ut och hur eleverna ska visa att de har förstått syftet med de olika momenten i 

Idrott och hälsa. Det är upp till oss blivande och verksamma lärare i Idrott och hälsa att till-

lämpa en pedagogik i undervisningen som intresserar de flesta eleverna och som ger dem en 

känsla av att Idrott och hälsa är meningsfullt för dem. Vad är meningsfullt för eleverna? Vad 

motiverar eleverna? Det är svårt att ge ett svar på dessa frågor och kanske till och med omöj-

 
1 Intervju med elev, 11/10 2009, i författarens ägo. 
2 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier: Idrott och hälsa, 2000-07.  
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ligt eftersom det skiljer sig mellan eleverna beroende på vad som intresserar dem samt vad 

som motiverar dem till att delta i undervisningen i Idrott och hälsa. Det finns även aktiviteter 

som upplevs som roliga för vissa elever och mindre roliga eller rent av tråkiga för andra ele-

ver.3 Som blivande lärare i Idrott och hälsa är det av betydelse att hitta en form för undervis-

ningen som ändå når ut till de allra flesta eleverna. Allt är inte roligt, men måste det vara ro-

ligt? 

Den svenska skolan är målstyrd och kunskapsrelaterad vilket innebär att eleverna ska få 

inhämta kunskap. Beroende på kvaliteten i den kunskap som visas avgörs vilket betyg eleven 

senare kommer att erhålla.4 Det är vägen till att nå denna kunskap som denna studie kommer 

att handla om. För vägen till ett mål eller kunskap inom ett visst moment kräver mer än bara 

närvaro i undervisningen. Det kräver även något slags driv (motivation) hos eleverna som får 

dem att vilja lära sig och därmed möjligen fortsätta lära sig. Det idrottslärarna är övertygade 

om vad som motiverar eleverna behöver inte alltid stämma överrens med vad eleverna uppfat-

tar som motiverande. Jag vill med denna studie undersöka tre idrottslärares erfarenheter och 

upplevelser av deras arbetssätt samt sju elevers upplevelse av undervisningen och hur idrotts-

lärarna arbetar.  

 

1.1 Bakgrund 

I inledningen nämndes att lärare i Idrott och hälsa ställs inför utmaningar som bl.a. berör un-

dervisningens upplägg.  Detta upplägg kan av egen erfarenhet se olika ut beroende på vilken 

skola det är, skolans belägenhet, dess förutsättningar m.m. Här nedan kommer en kort bak-

grundsbeskrivning till varför det ser olika ut. 

 

1.1.1 Varför olika arbetsätt? 

I och med införandet av Lpo94 respektive Lpf94gick den svenska skolan från att vara regel- 

och centralstyrd till målstyrd5. Detta har inneburit förändringar för inte minst ämnet Idrott och 

hälsa. Exempelvis har antalet timmar för ämnet i grundskolan dragits ned från 537 timmar till 

 
3 Karin Redelius, ”Bäst och Pest!”, i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet Idrott och hälsa, red. Håkan Lars-
son & Karin Redelius, (Stockholm: Edita Nordtedts tryckeri, 2004), s. 153-159. 
4 Skolverket, Kursplaner & betyg: Frågor och svar: Underlag för bedömning och betygssättning, 2006-10-27. 
5 Skolverket, Kursplaner & betyg: Om betygssystemet: Styrsystemet och betygssystemet, 2009-06-12. 
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500 i samband med att de 151 timmar som gick åt planering och genomförande av friluftsda-

gar har försvunnit.6 

 
Tanken bakom den målstyrda skolan var en politisk vilja att engagera lärare, elever och föräldrar i mål- 

och metodfrågor. [---] Respektive skolas förutsättningar och lokala arbetsplan kommer alltså att styra va-

let av arbetsmetoder och innehåll.7 

 

Idrottslärarna och lärare i övriga ämnen har i och med detta tilldelats ett uppdrag att i en lokal 

kursplan konkretisera de nationella strävans- och uppnåendemålen. I och med att de nuvaran-

de läroplanerna och kursplanerna för Idrott och hälsa saknar anvisningar om vad som ska 

ingå, bortsett från simning, dans, orientering och friluftsliv, och hur undervisningen ska ske 

kan arbetssätten skilja sig åt bland idrottslärare i olika skolor. Vägen till målen bestäms så-

lunda av idrottslärare som i samverkan med elever ska finna tillvägagångssätt för att nå må-

len.8 Genom att eleverna får vara med och bestämma lektionsinnehållet och på lektionstid låta 

eleverna ta ansvar i form av t.ex. leda uppvärmning eller hjälpa till med mottagning vid kul-

lerbytta tillgodoses deras behov av kompetens. Eleverna får då samtidigt som de blir sedda 

möjlighet att visa vad de kan vilket enligt Åhs även stärker deras självkänsla.9 

  

1.1.2 Ämnets syfte 

För att idrottslärare ska tillämpa ett eller flera arbetssätt anser jag att man måste vara på det 

klara över vad undervisningen ska syfta till. Är det elevernas kondition och fysiska förmåga, 

färdigheter i olika idrottsaktiviteter eller ska eleverna få ett ”smörgåsbord” med en rad olika 

aktiviteter som uppmuntrar dem till att fortsätta med någon/några av dessa aktiviteter utanför 

skolan? Om ämnet ska syfta till samtliga perspektiv ska de även framgå i arbetssättet och in-

nehållet. Utifrån vilka perspektiv lärare i Idrott och hälsa undervisar kan påverka elevernas 

delaktighet i undervisningen och deras fortsatta intresse för fysisk aktivitet i ett livslångt per-

spektiv. Enligt Ekberg och Erberth är det därmed av betydelse att eleverna erbjuds en stor 

variation av aktiviteter, att de får positiva attityder till fysisk aktivitet samt att idrottslärarna 

 
6 Jane Meckbach & Suzanne Söderström, “Kärt barn har många namn”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. 
Lars Magnus Engström & Karin Redelius, (Stockholm: HLS Förlag, 2002), s. 212. 
7 Ibid., s. 211, 215. 
8 Ibid. 
9 Olle Åhs, “Idrott, människosyn och värdegrund”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars Magnus Eng-
ström & Karin Redelius, (Stockholm: HLS Förlag, 2002), s. 252, 255. 



4 

 

                                                

tydliggör och förklarar varför och hur aktiviteter utförs. 10 Den inre motivationen till att utföra 

en aktivitet, d.v.s. för aktivitetens egenvärde är ytterligare en faktor som är central för att ele-

verna ska vara fysiskt aktiva även i vuxen ålder. 11 

 Vidare diskuterar Ekberg och Erberth i vilken omfattning tävlingsmomenten ska finnas 

med i undervisningen. Det finns elever som motiveras av just tävlingsbaserade aktiviteter och 

elever som inte gör det. Detta menar Ekberg och Erberth kan bero på att det i tävlingar finns 

vinnare och förlorare. För att elevernas självkänsla inte ska försämras vill de ta bort begreppet 

förlorare från undervisningen. Vid lekar finns inga krav på prestation och där finns heller inga 

förlorare. Genom att göra tävlingsmomenten mer lekfulla spelar de för aktivitetens egenvärde 

eftersom de inte spelar för att besegra motståndarna.12 

 Att tona ned tävlingsinslagen i idrottsundervisningen och betona lekar kan bidra till att 

elever som annars inte är så engagerade i idrottsundervisningen motiveras till att bli det ge-

nom att de får spela efter sin egen förmåga samtidigt som de lär sig något och har roligt. Yt-

terligare en bidragande faktor är känslan av att vara med och bestämma, d.v.s. elevinflytande 

över planeringen och genomförandet av undervisningen. På så vis kan idrottsläraren utforma 

en undervisning med varierade arbetssätt som är anpassade till hur eleverna bäst hämtar in 

kunskap om och i diverse moment. Detta skiljer sig från elev till elev, där vissa elever är mer 

praktiskt lagda och lär sig efter att de prövar på och andra mer teoretiskt lagda som bäst kan 

visa vad de kan i form av skriftliga prov.13 

 Bunker och Thorpe introducerade TGfU-modellen (Teaching Games for Understan-

ding) med syftet att höja motivationen bland eleverna genom att anpassa lagspelen till deras 

skilda färdigheter.14 Till skillnad från traditionell undervisning, där eleverna övar på enskilda 

moment som t.ex. passningar, mottagningar, dribblingar etc. för att sedan spela, får de kun-

skap om spelet samtidigt som de lär sig de olika tekniska färdigheterna när de spelar.  Olika 

steg som ingår i modellen riktar fokus mot spelet och taktiken vilka även ska hjälpa eleverna 

att förstå helheten med spelet. Första steget handlar om att samtliga elever ska kunna spela 

oavsett vilka färdigheter de har vilket möjliggörs genom att ändra på regler och ramfaktorer. 

Därefter tillåts eleverna ändra och skapa nya regler efter gruppen. Genom problemlösning 

 
10 Jan-Eric Ekberg & Bodil Erberth, “Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa” (Lund: Studentlitteratur, 
2000), s. 60ff. 
11 Ibid., s. 69.  
12 Ibid., s. 112. 
13 Ibid., s. 126f. 
14Linda L. Griffin & Joy Butler, “Two decades of Teaching Games for Understanding”, in Teaching Games for 
Understanding: Theory, Research, and Practice, eds. Linda L Griffin & Joy I. Butler (United states: Human 
Kinetics, 2005),  p. 4. 



5 

 

                                                

som uppstår i olika spelsituationer lär sig eleverna att förstå spelet. De får också träna på att ta 

beslut, vad som ska göras och hur de ska gå tillväga. Eftersom eleverna tränar på färdigheter 

samtidigt som de spelar lär de sig använda rätt teknik för bästa prestation. Genom att introdu-

cera ett moment på så vis lär sig eleverna att förbättra sina förmågor enligt Bunker och Thor-

pe.15 

 De arbetssätt som har nämnts ovan är bara ett fåtal av den stora mängd som tillämpas av 

idrottslärare runt om i världen. Beroende på vilka förutsättningar skolan har och idrottslärar-

nas inställning kan det skilja sig åt mellan olika skolor. Det skulle därför vara av intresse att 

genomföra en intervjustudie med idrottslärare som berättar om deras olika arbetssätt och ta 

del av elevernas upplevelse av idrottsundervisningen och de skilda arbetssätten.  

 

1.2 Definition av begrepp 

Studien kommer att innehålla återkommande begrepp som kan vara av vikt att redan nu be-

kanta sig med för att lättare förstå innehållet. 

 

Amotivation: Beskrivs som brist på motivation och intresse för att utföra en aktivitet.16 

 

Inre motivation: När en individ utför en aktivitet av intresse och för aktivitetens skull.17  

 

Yttre motivation: När en individ utför en aktivitet p.g.a. yttre faktorer, d.v.s. av en annan an-

ledning än för intresset i själva aktiviteten.18 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Studien har sin utgångspunkt i självbestämmandeteorin (self-determination theory) som är 

utvecklad av två forskare vid namn Edward L. Deci och Richard M. Ryan. Denna teori an-

 
15 Butler & Barbara J. McCahan, “Teaching Games for Understanding As a Curriculum Model”, in Teaching 
Games for Understanding: Theory, Research, and Practice, eds. Linda L. Griffin & Joy I. Butler (Champaign 
IL: Human Kinetics, 2005), s. 50. 
16 Robert J. Vallerand & Catherine F. Ratelle, ”Part II: Theoretical Issues and Considerations: Intrinsic and Ex-
trinsic Motivation: A Hierarchical Model”, in Handbook of self-determination research, eds. Richard M. Ryan & 
Edward L. Deci, (New York: University of Rochester Press, 2004), s. 43, 47. 
17 Ibid., s. 17. 
18 Ibid., s. 37.  
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vänds inom forskningen för att förstå elevernas motivation och beteende inom skolidrott.19 

Denna studie handlar om hur eleverna upplever idrottsundervisningen och vad som motiverar 

dem att vara delaktiga samt hur deras idrottslärare arbetar för att eventuellt motivera eleverna. 

Teorin fungerar därmed som ett hjälpmedel för att förstå de intervjuade eleverna samt idrotts-

lärarna samtidigt som det möjliggör för läsaren att se kopplingen mellan teorin och den aktu-

ella studien. 

 

1.3.1 Självbestämmandeteorin 

Grundläggande för självbestämmandeteorin är att människor har tre medfödda behov: auto-

nomi, kompetens och tillhörighet.20 För att människor ska uppleva att de är autonoma förkla-

rar Deci och Ryan att detta behov bör tillfredsställas genom att de får bestämma över sina 

egna handlingar, kunna påverka sina egna beslut och vara upphovet till sitt handlande. Auto-

nomi kännetecknas även av att människor har ett val och att de kan handla efter detta fria 

val.21 Behovet av kompetens leder människor till att söka efter utmaningar som är optimala 

för deras förmåga, d.v.s. inte för lätta och heller inte för svåra. Behovet av kompetens till-

fredsställs när människor upplever att de har förmågan att klara av en utmaning som är till-

räckligt utmanande.22 Tillhörighet är det tredje behovet som är viktigt för att människor ska 

utvecklas. Med tillhörighet menas att människor känner gemenskap med sin omgivning i vil-

ken vänner och skolan/arbetet ingår. Behovet av tillhörighet tillfredsställs genom att männi-

skor upplever en trygghet hos andra och att de accepteras av dem.23  

Till självbestämmandeteorin hör även begreppen inre motivation, yttre motivation och 

amotivation. Inre motivation grundar sig på att de ovan nämnda behoven stimuleras och till-

fredsställs. Det räcker inte med att ett behov tillfredsställs för att människor ska uppleva inre 

motivation i exempelvis olika aktiviteter. I ”Intrinsic motivation in human behaviour” förkla-

rar Deci och Ryan att behovet av kompetens och autonomi är beroende av varandra. För att 

vara självbestämmande och uppleva autonomi i en aktivitet måste en individ ha förmågan att 

klara av olika element som ingår.24 Vidare för att uppleva inre motivation krävs att ”the need 

 
19 Magnus Lindwall, ”Skolidrottsdebatten: Ett ljus(t)hopp för framtiden eller platt fall från bocken?”, Svensk 
idrottsforskning ( 2008:2), s.55. 
20 Edward L. Deci, Richard M. Ryan, Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour (New 
York: Plenum Press, 1985), s. 29. 
21 Ibid., s. 29-31. 
22 Ibid., s. 33. 
23 Deci & Ryan, 2004, s. 7. 
24 Deci & Ryan, 1985, s. 9, 29. 
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for self-determined competence” tillfredsställs. När människor upplever inre motivation i en 

aktivitet upplever de ett intresse och glädje och de känner sig kompetenta och autonoma.25 

Tillhörighet har inte haft en lika stark koppling till inre motivation som upplevd autonomi och 

kompetens men studier som har nämnts i ”Handbook of self-determination research” har trots 

detta visat att upplevelsen av tillhörighet till viss del är väsentlig för inre motivation. Det be-

lägg som talar emot detta är de aktiviteter som utförs av individer som inte har kontakt med 

andra under aktivitetens gång.26  

När människor däremot utför en aktivitet av en annan anledning än för intresset i själva 

aktiviteten kopplas yttre motivation på.27 Att vara yttre motiverad innebär att människor dels 

inte får sina inre psykologiska behov tillfredsställda dels för att de utövar en aktivitet i gen-

gäld för något, t.ex. högt betyg, må bra, för att det är viktigt. Beroende på vilken typ av dessa 

yttre faktorer finns olika undergrupper av yttre motivation vilka är: yttre reglering, introjice-

rad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. Yttre reglering innebär att indi-

videns beteende styrs av andras förväntningar och motivationen kommer således från andra 

och inte från en själv. Introjicerad reglering är en annan form av motivation där beteendet 

styrs utifrån och förknippas med individens självkänsla. Identifierad reglering innebär att in-

dividen har accepterat detta beteende samt identifierar sig med det. Slutligen finns en motiva-

tionsreglering som kallas integrerad reglering som kännetecknas av att individer har anammat 

beteendet och internaliserat det till sina egna värderingar och sin livsstil. Identifierad och in-

tegrerad reglering visar att individen är mer självbestämmande än de föregående men efter-

som beteendet ännu är styrt utifrån är de en del av den yttre motivationen.28 

De olika motivationstillstånden: inre motivation, yttre motivation och amotivation samt 

de olika motivationsregleringarna ovan nämnda återfinns i ett kontinuum kallat Self-

Determination Continuum (se figur 1).29 Beroende på till vilken utsträckning motivationen 

härstammar från individen själv, d.v.s. hur självbestämmande individen är, kan han/hon vara 

antingen amotiverad, yttre motiverad eller inre motiverad. 

 

 

 
25 Deci & Ryan, 1985, s. 32f. 
26 Deci & Ryan, 2004, s. 14. 
27 Deci & Ryan, 1985, s. 35. 
28 Richard M. Ryan, Edward L. Deci, “Active Human Nature: Self-Determination Theory and the Promotion and 
Maintenance of Sport, Exercise, and Health”, in Intrinsic motivation and self-determination in exercise and 
sport, eds. Martin S. Hagger, Nikos L.D. Chatzisarantis, (Champaign IL: Human Kinetics, 2007), s. 9. 
29 Ibid., s. 8. 
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 Yttre reglering  Introjicerad  Identifierad     Integrerad  

”Vill inte” För att få be-
röm 

För att andra 
inte ska bli 
besvikna.  

För att lära 
mig och inte 
för nöjet 

För att det är 
bra 

”Roligt” 

”Tråkigt” För att undvika 
”straff” 

För att det är 
nyttigt 

Det är viktigt För att må bra ”Jag vill” 

      (Figur 1) 

 

1.3.2 Självbestämmandeteorin kopplat till denna studie 

Självbestämmandeteorin är som tidigare nämnts en teori som används inom forskning för att 

undersöka elevernas beteende och motivation i skolidrott men även för att undersöka männi-

skors motivation i andra sammanhang. En annan teori som används för ovan nämnda syfte är 

Vallerands motivationsteori.  

 Den s.k. Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation omfattar element från 

självbestämmandeteorin.30  Den beskriver motivationstillstånd i olika kontexter i livet. Män-

niskor som är allmänt inre motiverade i exempelvis utförandet av olika rörelseaktiviteter kan 

av olika anledningar och faktorer övergå till att bli yttre motiverade. Andra personer i ens 

omgivning har enligt Vallerands motivationsteori en inverkan på en individs motivation. I 

likhet med självbestämmandeteorin används begreppen autonomi, kompetens och tillfreds-

ställelse vilka på olika sätt samvarierar med individens motivationstyp. Motivationen åter-

finns på en global, contextual och situational level och de påverkas av varandra. En individ 

kan vara allmänt inre motiverad, d.v.s. på en global nivå och samtidigt vara yttre motiverad 

eller amotiverad i specifika situationer såsom på pianolektioner,31 fotbollsträningar, etc. Detta 

kan bero på pianoläraren eller fotbollstränaren som är kontrollerande och inte lagt upp lektio-

nen respektive träningen på en för individens nivå.32 Detta är en kort beskrivning av Val-

lerands motivationsteori och skulle likväl kunna användas i denna studie. Däremot har jag valt 

att använda mig av Deci och Ryans självbestämmandeteori. En anledning är svårigheten att 

hitta forskning gjord i Sverige med utgångspunkt i teorin. En annan anledning är att självbe-

                                                 
30 Deci & Ryan, 2004, s. 37 
31 Ibid., s. 38-44. 
32 Ibid. 
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stämmandeteorin visar på en styrka i och med att den går att tillämpa i andra livssammanhang 

än i idrottsundervisningen såsom vid viktminskning, minskning på rökning och för att över-

vinna fobier.33 Det har gjorts en flertal internationella studier med utgångspunkt i teorin som 

har visat på korrelationen mellan tillfredsställelsen av de inre behoven och den inre motiva-

tionen.34 Svagheten har dock varit att studier även har motbevisat att det inre behovet av ex-

empelvis autonomi är av betydelse för den inre motivationen.35 Deci och Ryan har dock po-

ängterat att de inre behoven är beroende av varandra.36 Autonomi-, kompetens- och tillhörig-

hetsbehovet är av egen erfarenhet faktorer som är av betydelse för att utföra vissa aktiviteter. 

Det är mer sannolikt att utöva en aktivitet av egen vilja än att någon annan pressar en. Detta 

gäller även kunskapen om hur en aktivitet ska utföras och känslan av att klara av en utmaning. 

Det stöd som såväl lärare och klasskamrater ger samt känslan av att vara accepterad av en 

grupp är en tredje faktor som underlättar en individs engagemang. Svagheten här är att flera 

andra faktorer också kan vara av betydelse för den inre motivationen. Det går därmed inte att 

utesluta andra faktorer och eventuella teorier. Efter att ha vägt fördelarna mot nackdelarna 

anser jag att fördelarna väger tyngst.  

 Självbestämmandeteorin är, en för mig, lättanvänd teori som går att tillämpa i såväl kva-

litativa som kvantitativa studier. Till de kvantitativa studierna finns ett flertal färdiga enkäter 

som är anpassade för både vuxna och unga, lärare, föräldrar och terapeuter och i andra kon-

texter än i skolan såsom på jobbet. Frågorna är av kvantitativ karaktär med fasta svarsalterna-

tiv och eller påståenden till vilka vederbörande ska skatta sig själva.37 Dessa frågor kan emel-

lertid omformuleras till en mer kvalitativ form genom att låta intervjupersonerna fritt berätta 

inom de olika områdena inom teorin. Beroende hur svaren ter sig blir det möjligt att kategori-

sera in intervjupersonernas svar och på så vis se ungefär var på självbestämmande kontinuu-

met (se figur 1) de befinner sig. Detta sätt att kategorisera in människor beroende på hur de 

svarar på en enkät kan te sig orimligt eftersom det torde finnas fler faktorer som kan leda 

människor till att antingen vara inre motiverad eller yttre motiverad. Simultant som en männi-

ska är inre motiverad anser jag även att det går att vara yttre motiverad vilket till stor del beror 

på samhället och media. Gym och andra föreningar för motion blir alltfler och i media går det 

inte att undvika uttalanden som att ”det är bra att röra på sig”, ”hur övervikt kan undvikas 

 
33 Deci & Ryan, 1985, s. 282. 
34 Ibid., s. 57ff. 
35 Krzysztof Sas-Nowosielski, “Participation of youth in physical education from the perspective of self-
determination theory” Human Movement, 9 (2008:2), pp. 134-141. 
36 Deci & Ryan, 1985, s. 32. 
37 University of Rochester, SDT, 1996-2008. 
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genom regelbunden motion, ”kostens betydelse för hälsan” etc.38 Därav den yttre motivatio-

nen för att må bra och bli smal och den inre motivationen genom nöjet i och utförandet av 

själva aktiviteten. 

 När det kommer till de olika regleringarna i yttre motivation kan några te sig väldigt likt 

inre motivation. För att förtydliga gränslandet mellan integrerad reglering av yttre motivation 

och inre motivation följer ett exempel: En elev som utför en aktivitet p.g.a. de fördelar som 

tillkommer är yttre motiverad. Det kan handla om värderingar om varför aktiviteten utförs, 

t.ex. bli stark, snabb, snygg etc. Dessa värderingar kan endera komma från en själv, vilket 

innebär att människan är inre motiverad, eller från andra vilket innebär att beteendet och vär-

deringarna har introjicerats, identifierats och slutligen integrerats med ens egna värderingar 

och beteende.  

 

1.4 Forskningsläge 

Här presenteras studier som behandlar motivation med utgångspunkt i bl.a. självbestämman-

deteorin. En studie har dock valt en annan teoriansats men som likväl skulle kunna använda 

den ovan nämnda teorin.  

 

1.4.1 Idrottsämnets betydelse för eleverna 

 Internationella forskare (Sas-Nowosielski; Ommundsen & Kvalø; Duda m.fl. och Man-

digo m.fl.) har i ett flertal studier tittat på huruvida de inre behoven av autonomi, kompetens 

och tillhörighet korrelerar med elevernas delaktighet i idrottsundervisningen.39  

 I ytterligare två studier undersöktes även elevernas inställning till idrottsundervisning-

en.40 Resultatet av enkätstudien som genomfördes i Spanien av Pérez m.fl. påvisade en posi-

tiv korrelation mellan tillfredsställelsen av de inre behoven, inre motivation samt yttre moti-

 
38 Folkhälsoguiden, Hälsoeffekter av fysisk aktivitet, 2009. 
39 Sas-Nowosielski, pp. 134-141; Yngvar Ommundsen & Silje Eikanger Kvalø, ”Autonomy-Mastery, Supportive 
or Performance Focused? Different teacher behaviours and pupils’ outcomes in physical education” Scandina-
vian Journal of Educational Research, 51 (2007:4), pp. 385-413; Jemma Edmunds, Nikos Ntoumanis & Joan L. 
Duda, ”Testing a self-determination theory-based teaching style intervention in the exercise domain” European 
Journal of Social Psychology, 38 (2008), pp. 375-388; James Mandigo, Nicholas Holt, Andy Anderson & Joanna 
Sheppard, “Children’s motivational experiences following autonomy-supportive games lessons” European phys-
ical education review, 14 (2008:3), pp. 407-425. 
40 J. A. Moreno Murcia, D. González-Cutre Coll & L.M. Ruiz Pérez, “Self-determined motivation and physical 
education importance”, Human Movement 11 (2009:1), pp. 5-11; G. Linda Rikard & Dominique Banville, “High 
school student attitudes about physical education” Sport, Education and Society, 11 (2006:4), pp. 385-400. 
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vation och betydelsen av ämnet. Dessa elever upplevde således idrottsämnet som menings-

fullt. Resultaten påvisade även en svag korrelation mellan amotivation och upplevelsen av

meningsfull idrottsundervisning.41 Rikard & Banville kompletterade sin enkätstudie med fo-

kusintervjuer där eleverna fick motivera sina svar till varför de var positivt inställda till id-

rottsundervisningen. Majoriteten av svaren kategoriserades in som ”roligt” följt av att de lär

sig därefter den sociala samvaron, att umgås med klasskamraterna.

 

1.4.2 Lektionsinnehållet och idrottslärares beteende 

 Vad är det då i idrottsundervisningen som motiverar elevernas deltagande? Mandigo 

m.fl. utformade lektioner som utgick från TGfU-modellen (Teaching Games for Understan-

ding) som ska kunna öka förståelsen för ett spel. 43 Eleverna fick pröva på nätspel, träffspel, 

slagspel samt målspel. Av enkätsvaren visade det sig att nätspelen bidrog till högre grad av 

självbestämmande motivation till skillnad från ordinarie undervisning. Kompetensbehovet 

skattades högt av såväl pojkar och flickor vilket styrker modellen och dess målsättning samt 

självbestämmandeteorin.44 Detta kan i sin tur ligga till grund för elevernas fortsatta intresse 

för olika rörelseaktiviteter då flera elever i fokusintervjuerna upplevde detta.45 

 De sociala faktorerna såsom undervisningsmiljön och idrottslärarens beteende har likaså 

visat sig ha en betydelse för elevernas motivation.46 Resultaten av en norsk studie har visat att 

en uppgiftsorienterad miljö (Mastery climate) uppmuntrar eleverna till utveckling och förbätt-

ringar av färdigheter. Genom att idrottsläraren är autonomifrämjande och ger eleverna åter-

koppling och låter dem välja nivå gynnar deras uppfattning av kompetens påvisar Duda 

m.fl.47 Detta ställer dock krav på att idrottsläraren har kompetens att agera mer autonomi-

främjande än kontrollerande.48 När en lärare är mer kontrollerande får eleverna lite utrymme

för sin valfrihet, en valfrihet som har visat sig korrelera med elevernas deltagande i idrottsun-

dervisningen.49 Det finns dock inte lika starka belägg för att autonomin samvarierar med in

 
41 Peréz m.fl., pp. 5-11. 
42 Rikard & Banville, pp. 385-400. 
43 Mandigo m.fl., pp. 407-425. 
44 Ibid. 
45 Rikard & Banville, pp. 385-400. 
46 Ommundsen & Kvalø, pp. 385-413. 
47 Duda m.fl., pp. 375-388. 
48 Damien Tessier, Philippe Sarrazin & Nikos Ntoumanis, ”The effect of an experimental programme to support 
students’ autonomy on the overt behaviours of physical education teachers” European Journal of Psychology of 
Education, 23 (2008:3), pp. 239-253. 
49 Duda m.fl.; Ommundsen & Kvalø; Mandigo m.fl. 
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motivation vilket studier utförda av såväl Duda m.fl. som Sas-Nowosielski. Likheten mellan 

dessa studier är att deltagarna i Duda m.fl. studie utförde samma aktivitet under en period på 

tio veckor. Sas-Nowosielskis konklusion hade likaså sin grund i lektionsinnehållet som enligt 

honom inte bjuder in eleverna till eget ansvarstagande samt valfrihet vad gäller nivå och akti-

vitet. 50  

 

1.4.3 Elevers inre behov och motivation i idrottsundervisningen 

Tidigare nämndes att elevernas inre behov kunde förstärkas genom TGfU och därigenom upp-

leva högre grad av inre motivation. Detta kan även uppnås genom en varierad undervisning. I 

fokusintervjuerna berättade eleverna att deras uppfattning av kompetens förstärktes när de 

blev introducerade av nya aktiviteter samt aktiviteter som motsvarade deras nivå mer eller 

mindre.51 Eleverna upplevde då att de lärde sig och utvecklades vilket enligt Pérez m.fl. stu-

die kan knytas an till uppfattningen om en meningsfull idrottsundervisning. De fann däremot 

inte denna koppling med amotivation.52 En prestationsinriktad miljö har dock visat sig bidra

till ökad amotivation när eleverna fick skatta sig själva i en studie utförd av Ommundsen 

Kvalø. När prestationen hamnar i fokus sätts press på eleverna vilket kan leda till att de inre 

behoven inte tillfredsställs och därav bristen på motivation.  

 Den kritik som finns gentemot självbestämmandeteorin är att samtliga tre inre behov 

inte behöver vara tillfredsställda för att individer ska uppleva inre motivation.53 Kompetens-

behovet har i samtliga ovan nämnda studier som har tittat på de inre behoven hos eleverna 

visat sig vara en del av upphovet till inre motivation. Huruvida det fanns en koppling mellan 

elevernas förstärkta uppfattning av kompetens och deras upplevelse av fysiska förbättringar 

kunde däremot inte styrkas. Eleverna menade då att idrottsundervisningen var otillräcklig för 

att deras kondition skulle kunna förbättras.54  

 Tillhörighetskänslan har endast i samband med uppfattad kompetens (och autonomi) 

visat sig samvariera med den inre motivationen. Duda m.fl. undersökte då en kontrollgrupp 

respektive experimentgrupp. Ledaren till experimentgruppen arbetade där på ett mer autono-

mifrämjande sätt genom att vara tydligare i instruktioner, ge återkoppling och beakta delta-

garnas perspektiv. På så vis skapades ett klimat som gynnade deltagarnas inre behov och 
 

50 Sas-Nowosielski; Duda m.fl. 
51 Rikard & Banville, pp. 385-400. 
52 Peréz m.fl., pp. 5-11. 
53 Sas-Nowosielski, pp. 134-141. 
54 Rikard & Banville, pp. 385-400. 
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därmed fortsatta engagemang i en aktivitet. De idrottslärare som är medvetna om att de arbe-

tar på ett mer autonomifrämjande sätt har även resulterat i att de ger mer beröm och konstruk-

tiv återkoppling till sina elever. Idrottsläraren som inte utvärderar sig själva är mer kontrolle-

rande i sina dialoger med eleverna. Detta leder till att elevernas upplevelse av autonomi inte 

tillfredsställs i samma utsträckning.55 Sas- Nowosielski gjorde inga ändringar i vare sig lek-

tionsinnehållet eller idrottslärarens arbetssätt men eleverna skattade trots detta hög tillhörig-

hetskänsla och kompetens.56 

 

1.4.4 Sammanfattning av forskningsläget 

En av de föregående studierna visar att självbestämmandeteorin är en teori som går att koppla 

ihop med TGfU-modellen. Modellen ingick i studien om elevernas upplevelse av motivation i 

olika spelkategorier. Eleverna fick besvara en enkät som utgick från självbestämmandeteorin 

efter att de hade deltagit i ett spel med utgångspunkt i TGfU. Denna modell avser skapa en 

förståelse i det eleverna gör i syfte att de ska kunna utvecklas och uppleva att de är kompeten-

ta.57 I likhet med de tre inre behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet i självbestäm-

mandeteorin undersöks i bl.a. vilka sociala kontexter eleverna upplever att dessa behov är 

tillfredsställda och som vidare kan leda att de upplever inre motivation i det de gör.  

 G.L. Rikard och D. Banvilles studie om elevernas inställning till idrottsämnet utgick 

inte från självbestämmandeteorin men skulle likväl kunna göra det med motivet att svaren till 

frågorna skulle kunna analyseras utifrån teorin då de berörde områden som t.ex. inre/yttre 

motivation och de inre psykologiska behoven. 

 Generellt visar studierna på att miljön har en stor betydelse på elevernas motivation. 

Även sociala kontexter, hur läraren undervisar, interaktionerna mellan lärare och elev samt i 

vilken omfattning eleverna är delaktiga i lektionsinnehållet har en betydelse för elevernas 

aktiva livsstil. Idrottsämnets betydelse för eleverna visade även korrelera med de tre inre psy-

kologiska behoven. 

Studierna ovan är internationella och det skulle därför vara av intresse att genomföra en 

studie i Sverige där aspekter som lärarens undervisningsstil och arbetssätt lyfts fram samt vad 

eleverna upplever som motiverande med utgångspunkt i självbestämmandeteorin. 

 
55 Ntoumanis m.fl., pp. 239-253. 
56 Sas-Nowosielski, pp. 134-141. 
57 Butler & McCahan, pp. 49-50. 



14 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur tre lärare i Idrott och hälsa lägger upp sin undervis-

ning samt sju elevernas upplevelse av detsamma med utgångspunkt i självbestämmandeteorin.  

 

− Vilka olika arbetssätt genomsyrar undervisningen bland lärarna i Idrott och hälsa?  

− Vilka faktorer i undervisningen korrelerar med tillfredsställelsen av elevernas auto-

nomi-, kompetens- och tillhörighetsbehov?  

− Hur motiveras eleverna till att vara delaktiga i undervisningen?   
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2 Metod 
Studien kännetecknas av en kvalitativ undersökning med intervju som metod. Eftersom mål-

sättningen är att ta del av hur tre lärare varierar sin undervisning i Idrott och hälsa samt hur 

elever till respektive idrottslärare upplever de olika undervisningssätten valdes intervju som 

metod. Intervju ansågs lämpligast i och med att de ger en djupare förståelse för det problem-

område som undersöks samt att upplevelserna av intervjupersonerna hamnar i fokus. 

 

2.1 Urval 

En pilotstudie har genomförts för att kontrollera att intervjufrågor förstods av både elever och 

lärare. Under intervjun med både eleven och idrottsläraren från en grundskola visade det sig 

att frågorna fungerade bra som underlag men att beroende på vad intervjupersonerna svarade 

på vissa frågor så skiljde sig följdfrågorna. 

I huvudstudien deltog tre utbildade lärare i Idrott och hälsa samt sju elever i skolår nio 

från tre grundskolor . Urvalet av idrottslärare skedde på skilda sätt och kontakten med samtli-

ga togs via mejl och telefonsamtal. Dessa valdes efter två kriterier: att de arbetar på varieran-

de sätt samt att de har erfarenheter av olika arbetssätt. Två av idrottslärarna valdes av en 

slump efter att en sökning på olika grundskolor hade gjorts inom ett område där de vederbö-

rande även uppfyllde kriterierna. Den tredje idrottsläraren tillfrågades inför ett besök på Fris-

kis & Svettis där hennes klass skulle pröva på olika träningsformer. Samtliga idrottslärare var 

kvinnor och de har varit verksamma sex, åtta respektive tolv år. Två av idrottslärarna undervi-

sar även i svenska respektive livskunskap.   

Idrottslärarna tillfrågades om de kunde dela ut brevet om information rörande studiet till 

de elever som var intresserade av att delta. Inga direktiv om att eleverna skulle vara idrottsin-

tresserade alternativt ointresserade gavs därmed inte. De elever som valde att delta i intervjun 

gjorde detta frivilligt och hade medgivande från föräldrar. Ett annat kriterium var att eleverna 

skulle ha haft samma idrottslärare i minst två år för att undvika att eleverna pratar om någon 

annan idrottslärare än den som deltog i intervjun. Detta har lett till att det på en skola endast 

var en elev som deltog i intervjun. Totalt deltog fyra pojkar och tre flickor. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Med denna studie avsåg jag undersöka tre idrottslärares tankar och avseenden med sina 

arbetssätt och elevernas upplevelse av vad som motiverar valdes intervju som undersök-

ningsmetod. Syftet var sålunda inte att generalisera.  

Intervjuguiden som användes i intervjuerna innehöll frågor som handlade om ett ämne: 

motivation, vilket i sin tur var indelade i olika ämnesområden. Inom varje undergrupp varva-

des öppna frågor med mer strukturerade frågor. Intervjuer av denna semistrukturerade form 

genomfördes för att få den väsentliga information som ska uppfylla studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. På så vis gavs intervjupersonerna möjlighet att gå in på djupet i specifika 

ämnesområden samtidigt som vederbörande höll sig inom ramarna för det som undersöktes.   

Frågorna utgick från självbestämmandeteorin med utrymme för följdfrågor och idrotts-

lärarnas samt elevernas egna tankar kring dessa arbetssätt och idrottsundervisning i stort. Frå-

gorna berörde bl.a. de tre inre psykologiska behoven: autonomi, kompetens och tillhörighet 

samt olika motivationstillstånd såsom inre respektive yttre motivation och amotivation.  

Det material som kom att användas under intervjuerna var en digital diktafon av model-

len Sony IC-Recorder ICD-UX71. De inspelade intervjuerna lyssnades av och transkriberades 

för att sedan kategoriseras in i olika ämnesområden som är förankrade med det teoretiska 

ramverket, d.v.s. autonomi, kompetens, tillhörighet och amotivation.  

 

2.3 Procedur 

Två olika intervjuguider hade utformats. En var anpassad för eleverna och den andra för 

idrottslärarna (se bilaga 3 och 4). Båda intervjuguider hade självbestämmandeteorin som ut-

gångspunkt och ämnesområdena var även utformade så att frågeställningarna och syftet kunde 

besvaras. Undertiden intervjuguiderna utformades kontaktades de lärare i Idrott och hälsa som 

fick en förfrågan om de ville delta i studien.  

Tid och plats för intervju med idrottslärare och elever bestämdes via mejl och telefon-

samtal. I mejl- och telefonkontakten förklarades tydligt att intervjuerna skulle genomföras 

med en person åt gången. I och med att intervjuer genomfördes med omyndiga elever skicka-

des ett följebrev med etiska aspekter och plats för målsmans påskrift. Idrottslärarna fick i 

uppgift att dela ut brevet till de elever som ville delta i intervjun. Två av intervjuerna med 

idrottslärarna genomfördes i deras arbetsrum respektive grupprum på skolan innan de hade 

lektioner och pågick i ungefär 30 minuter. Den tredje intervjun genomfördes utanför skolan i 
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en mindre lokal och pågick i ungefär 45 minuter. Samtliga intervjuer med eleverna utom en 

skedde på deras respektive skola, i ett arbetsrum eller grupprum. En av eleverna valde att del-

ta i intervjun på en för eleven lämplig plats. Intervjuerna med eleverna pågick mellan 17 och 

30 minuter vardera. Samtliga intervjuer med idrottslärare och elever spelades in med en digi-

tal diktafon. Det inspelade materialet transkriberades och behandlades enligt forskningsetiska 

principer, vilket innebar att intervjupersonerna och de skolor de går på var anonyma. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Studiepopulationen i denna intervjustudie är liten i sitt omfång och målsättnigen var att ta del 

av tre idrottslärares tankar och avseenden med deras arbetssätt och totalt sju elevers upplevel-

se av vad som motiverar dem. Reliabiliteten ökar av att studien är reproducerbar i den mån att 

studien kan genomföras med andra idrottslärare och elever. Resultatet kan dock skilja sig be-

roende på hur idrottslärarna arbetar och elevernas upplevelser av densamma. För att öka relia-

biliteten ytterligare skulle jag ha låtit någon annan tolka svaren för att försäkra mig om att 

egna värderingar uteslutits.  

Eftersom jag har varit närvarande vid samtliga intervjuer har det funnits möjlighet för 

intervjupersonerna att få frågor förtydligade om så behövts. På detta vis har validiteten ökat 

eftersom missförstånd har kunnat undvikas. Validiteten stärks av att en pilotstudie genomför-

des dels för att försäkra mig om att frågorna gick att besvara dels att de besvarade syftet och 

frågeställningarna med studien. Tillämpningen av intervjuer har möjliggjort för mig att under-

söka det som var tänkt att undersökas, den information som söktes framkom av intervjuerna.  

Syftet med studien var inte att generalisera utan att dela med mig av intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter av undervisningen i Idrott och hälsa. Deras anonymitet fastställ-

des innan intervjuerna och samtliga var vana vid intervjuer vilket kan ligga till grund för att 

de har delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 
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3 Resultat 
Resultaten från undersökningen kommer att redovisas utifrån ämnesområdena som intervju-

guiden utgick från. Ämnesområdena är förknippade med den teoretiska utgångspunkten för att 

på så vis se förankringen mellan teorin och undersökningen. Elevernas respektive idrottslärar-

nas utsagor presenteras nedan eftersom de är kopplade till varandra. 

 

3.1 Hur idrottslärarna på de tre olika skolorna arbetar 

På skola 1 arbetar idrottsläraren i block vilket innebär att de läser ett moment i två till tre 

veckor för att eleverna på så vis ska ges möjlighet att repetera och därmed befästa kunskapen i 

momentet. Till blocken får eleverna ett häfte, i vilket information för respektive moment står 

skrivet tillsammans med mål och kriterier samt frågor på slutet som går att besvara om ele-

verna läser texten.  

 
Ur intervju med idrottslärare på skola 1: 

Med högstadieeleverna arbetar vi i block så att varje moment läser vi i åtminstone två veckor, 

ibland längre. T.ex. har vi orientering i tre veckor. Då koncentrationsläser vi det och sen så av-

slutar vi då med en orienteringsdag så att de får befästa kunskaper, upprepa många gånger. De 

får även ett häfte med text och information om just orientering, en mer teoretisk del. Om man tar 

ett annat block då som vi t.ex. använder är kondition och träningslära då är det frågor på slutet i 

det häftet som de ska besvara och lämna in till oss vilket gör att även dem som kanske inte, om 

man är skadad eller nånting, då kan man ju inte delta i det blocket kanske och då kan man i alla 

fall läsa sig till en viss kunskap. 

 

Ett annat moment som eleverna får genomföra är att sätta ihop ett eget jympa pass. Momentet 

fungerar betygshöjande och är därmed frivillig. Idrottsläraren går igenom vad uppgiften inne-

bär följt av lektioner där de tränar på att pulsa musik, har grupparbete kring de olika delarna i 

ett jympa pass, t.ex. uppvärmning, rörelse, styrka, kondition, etc. Till detta får eleverna en 

stegbank. Därefter har de ett inspirationspass vilket innebär att de får besök av eller besöka 

Friskis & Svettis. Tanken bakom detta är att de praktiskt ska få en inblick i hur passet är upp-

lagt, samt få inspiration till rörelser som kan användas till deras egna pass. Slutligen jobbar 

samtliga elever med ett ”pusselbitspass där alla får göra en låt var och så lägger de ihop det”. 

Detta ger dem även inspiration till sina egna pass. Till passet och även låtarna i pusselbitspas-

set ska eleverna skriva ner puls, rörelser och övningar som hör till varje låt. 
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Idrottsläraren på skola 2 arbetar på ett annorlunda sätt. För eleverna i skolår nio pågår en le-

darskapsuppgift under båda terminer vilket innebär att eleverna kommer att få leda egna lek-

tioner. Detta är en påbyggnad från tidigare skolår när de fick börja med att leda en uppvärm-

ning endera enskilt eller parvis. Momentet är frivilligt men idrottsläraren ”kanske inte säger 

rent ut att det är frivilligt”. I uppgiften ingår även en skriftlig planering av lektionen som ska 

godkännas av idrottsläraren innan den kan genomföras. 

 
Ur intervju med idrottslärare på skola 2: 

[…] tidigare har vi haft det som krav att alla skulle göra det. Nu har vi gjort det lite mer frivilligt 

de sista två åren att siktar man på de högre betygen då ska man genomföra det här och då ska 

man göra det själv. Känner man att man bara vill testa på och är nöjd med ett G med den här 

uppgiften då kan man göra det tillsammans med en klasskompis. Så då blir det inte så mycket att 

jag har gjort nån planering innan, utan det blir mycket vad de väljer att göra. Sen är det ju vissa 

moment som jag lägger in oavsett om några elever har valt det eller inte, för det är ju vissa mo-

ment som man alltid vill ha med. 

 

Andra skriftliga uppgifter som ges till eleverna är att de ska skriva en träningsdagbok i vilken 

de ska skriva ner vilka aktiviteter de har utfört, hur länge, vilken intensitet samt deras egna 

upplevelser under och efter aktiviteten. Samtidigt som de skriver träningsdagbok ska de under 

sju dagar skriva kostdagbok i vilken de för ner allt de äter. För att förbereda eleverna inför 

detta moment har idrottsläraren föreläsningar om kost, träning och sömn. 

Idrottsläraren ger eleverna utrymme att välja vad de vill göra på lektionerna både inom-

hus och utomhus. När de är utomhus får de välja bland olika aktiviteter som antingen idrotts-

läraren eller eleverna har gett förslag på. Inomhus sker det på liknande sätt, men de kan då 

endast välja mellan två, tre aktiviteter och det blir den aktivitet majoriteten väljer. 

På skola 3 arbetar idrottsläraren med alla de tre ovan nämnda uppgifterna, d.v.s. jympa 

passet, tränings- och kostdagbok samt leda egen lektion. Uppgifterna är dock frivilliga och är 

till för att eleverna ska få möjlighet att höja sina betyg. När det kommer till jympa passet får 

de i skolår åtta i små grupper sätta ihop ett jympa pass med samma upplägg som jympa pas-

sen har på Friskis & Svettis. Innan de besöker föreningen håller idrottsläraren en genomgång 

av hur ett pass kan se ut och vad de ska tänka på. Vilka låtar de kan använda och lämpliga 

pulsar för de olika delarna i passet. I skolår nio får eleverna besöka Friskis & Svettis ytterliga-

re en gång eftersom de har ett moment som heter kondition och träningslära. Till momenten 

ska de skriva tränings- och kostdagbok och den frivilliga delen i uppgiften är att de får möj-

lighet att göra ett träningsupplägg över ett antal veckor.  
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Ur intervju med idrottslärare på skola 3: 

I samband med hälsa och träningsdagen som vi har haft idag och det är en träningsdagbok så då 

ska de få komma hit till Friskis och göra ett beep-test och sen så de som vill, lägga upp ett trä-

ningsupplägg över ett visst antal veckor och skriva om det i den här träningsdagboken. Som 

startpunkt har de sitt beep-testresultat och sen ska de få göra det igen till vår och se om de har 

förbättrat sig. Den e ju både praktisk och teoretisk men det praktiska sker ju på fritiden. […] Så 

där finns det för alla elevpersonligheter att göra något praktiskt och visa i skolan eller teoretiskt 

och lämna in skriftligt.  

 

 Eleverna får i ledarskapsuppgiften som består av att leda en lektion träna ledarskap. 

 
Ur intervju med idrottslärare på skola 3: 

[…]då har vi några lektioner i sjuan, åttan och nian där de tränar och får tips på hur man presen-

terar, hur man kan samla gruppen, olika lekar och vad man ska tänka på när man förklarar en 

lek. Sen så får de det i uppgift att lämna in en planering och sen så får de genomföra lektionen. 

En del genomför för den egna gruppen, en del eftersom vi har förmånen att jobba på en skola 

med yngre elever så kan de även komma ner och redovisa för de små.    

 

Utöver de frivilliga, betygshöjande uppgifterna ingår andra moment som är obligatoriska för 

samtliga elever för att de ska nå betyget godkänt.  

 De olika momenten som genomsyrar skolår nio har idrottsläraren försökt att efterlikna 

världen utanför skolan och låter eleverna pröva på aktiviteter som bootcamp, cirkelträning, 

stationsträning, jympa m.m. som de kan komma i kontakt med efter skolan. ”För när de slutar 

nian så ska de våga gå in i ett gym och veta vad det är som händer här […]då har de fått en 

bild av det”. 

 

3.2 Elevernas inre behov av autonomi 

Eleverna på skola 1 är inte delaktiga i lektionsplaneringen eftersom de arbetar i block med 

förbestämda aktiviteter inom varje block. Eleverna får dock vara med och påverka inom ett 

moment, exempelvis spel med regler.  

 
Ur intervju med idrottslärare på skola 1: 
Vi tar ju oftast upp om det är spel med regler och då tar vi upp regler och då kanske nån regel 

har förändrats utan att vi har fått reda på det och det kanske är nån elev som håller på med spor-

ten och självklart då tar vi ju hjälp. 
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Det finns dock tillfällen när idrottsläraren har betygssamtal med eleverna att de övriga elever-

na får välja mellan olika aktiviteter. I och med att de har en stor idrottshall finns möjligheter 

till att ha flera aktiviteter samtidigt. Idrottsläraren ”litar på att de får sköta själva spelet själ-

va”. Eleverna ges frihet under ansvar och det har enligt idrottsläraren fungerat jättebra. 

I de andra två skolorna påverkar eleverna endast en liten del av undervisningens inne-

håll och det sker genom att de får välja vilken lektion de vill leda.  Samtliga intervjuade elever 

tyckte inte att de behövde vara mer delaktiga i lektionsplaneringen och förklarade varför de 

var nöjda med allt.  

  
Ur intervju med elev A från skola 3: 

Jag tycker det är bra som det är. Vi har en bra lärare som sagt och hon säger klart vad vi ska göra 

och vi försöker göra på bästa sätt. 

 

Ur intervju med elev B från skola 1: 

Det behövs inte riktigt att vi är så delaktiga för det är så bra upplägg ändå. Och man vet precis 

vad man ska göra hela tiden. Att nu är det tre veckor som vi gör det. 

 

En av de intervjuade eleverna gav förslag på hur idrottsläraren kan gå tillväga för att samtliga 

elever ska uppleva att de har fått vara med och bestämma när det gäller lektionsinnehållet. 

 
 Ur intervju med elev A från skola 2: 

 […]en mer detaljerad planering. Att hon hade bestämt vad vi ska göra […] så att man kan för-

bereda sig. [---] Om man ser på vilka aktiviteter de andra håller på med i klassen […] ta olika 

elevers favoritidrotter och variera lite mer […] att eleverna får vara med och göra planeringen. 

Typ första idrottslektionen på terminen så kan man ha i klassrummet att vi skriver en planering 

tillsammans. 

 

Idrottsläraren från skola 1 var orolig över de elever som idrottar på fritiden och spelar i lag att 

de möjligen blir frustrerade när de inte får utöva sina egna sporter. Av intervjun med en av 

eleverna som spelar fotboll framgick det tydligt att han inte bekymrar sig över det. En anled-

ning till detta är att idrottsläraren nivågrupperar när de har lagspel, en mjuk och en tuff grupp 

och då kan eleverna välja att spela på sina egna villkor med kamrater som är på samma nivå. 

På skola 2 berättade en elev att många i klassen ”nästan bara vill köra fotboll och innebandy, 

bara de här sporterna”. Trots att eleven har spelat innebandy i lag föredrar han lekar.  

På frågan om vad eleverna upplever som roligast på idrottsundervisningen var ”att själv 

välja vad man vill göra” det mest frekventa svaret följt av lekar och att få välja i vilka grupper 
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de vill vara. Samtliga tre idrottslärare svarade att lekar möjligen var det eleverna upplevde 

som roligast. Trots att eleverna motiveras av att själv få välja vilken aktivitet de vill syssla 

med eller i vilka grupper de vill vara med anser de att det inte skulle vara möjligt att ha det så 

hela tiden. Flera elever motiverade svaret med att ”det skulle blir för mycket bara roligt”. En 

annan elev trodde inte att de skulle lära sig så mycket då utan det skulle bara bli ”snack och 

fest istället för idrott”. Idrottslärare på skola 3 förmodar att eleverna tycker det är roligt att 

leka och försöker därför ”leka in saker som inte är lek”. Känslan av att lyckas och det som 

upplevs som nytt kan likaså enligt de två övriga idrottslärarna bidra till att de har roligt. 

 
 Ur intervju med idrottslärare på skola 1: 

Det här med lyckas, att lyckas tror jag är bland det roligaste och när de på något sätt överträffar 

sig själva. 

 

Ur intervju med idrottslärare på skola 2: 

Det är olika från elev till elev och grupp till grupp eller klass till klass. Vissa klasser tycker väl 

att de här olika lekarna, som tjuv i natten när de bara får leka, när de inte är några krav så tycker 

de det är jätteroligt. 

   

3.3 Elevernas inre behov av kompetens 

På skola 1 arbetar de som tidigare nämnts i block och tanken är att eleverna ska få lite djupare 

kunskap i varje moment som ingår i blocken. Beroende på vad det är för moment ser utveck-

lingen olika ut.  

 
Ur intervju med idrottslärare på skola 1: 

Så har vi t.ex. badminton och tennis så får man lära sig lite mer om regler och kanske matchspel 

och hur det funkar, och lite slaggrunder än att bara spela. Så att de får lära sig nånting. Det är 

samma med orientering, då går vi igenom det här med skalor och tumgrepp och ledstång och 

uppfångare och många saker mer än bara skicka ut dem i skogen. [---] sen så avslutar vi då med 

en orienteringsdag. [---] vi brukar försöka bygga upp voltberg så att de får göra volter. Då jobbar 

vi i två veckor med det, fyra lektioner, att man får jobba sig uppåt. Till slut är det så många som 

gör den här frivolten upp på det här voltberget och landar stående. 

 

På frågan om hur eleverna upplevde att de utvecklas och lär sig genom de skilda arbetssätten 

var eleverna nöjda och kunde inte tänka sig ett annat tillvägagångssätt. Tre elever var nöjda 
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med att de har fått bättre kondition varav två av dem även har lärt sig löpteknik som gör att de 

”orkar springa runt” och ”håller ett jämt tempo”.  

 
 Ur intervju med elev A från skola 3: 

[…]jag tycker det är ganska bra planering alltså, vissa har egna lektioner, ibland får vi göra som 

hon säger och hon lägger upp schemat på ett bra sätt, kanske kondition, två tre gånger per ter-

min, resten lite seriösare lekar, och mycket samarbete som sagt, och koordination. Så jag tycker 

det är ganska bra upplagt som hon har gjort. 

 

 Ur intervju med elev A från skola 1 om orientering:  

Lärarna visar hur. Vi tränar på det väldigt ofta, inte bara en gång […]. Vi har träningarna och så 

har vi själva verkliga. […] och jag tycker det e ett bra sätt att utvecklas på, att man tränar och så 

testar man sig själv hur bra man är. Lyckas man inte får man göra om. Så då utvecklas man på 

ett bra sätt. Och så får man ett häfte där det står om vad som betyder vad på kartan så om man 

läser på det får man bra kunskaper om det. 

 

Ur intervju med elev B från skola 1: 

[…] man lär sig mycket mer som brottning, och då lär man sig massa om det, olika grepp och 

övningar för att bli starkare och så. Och när vi har innebandy så har man lärt sig när man ska 

fånga eller passa bollen, att man drar med klubban bak så att den inte ska studsa bort. Så jag 

tycker man lär sig väldigt mycket.[---], jag tycker väldigt mycket om det här sättet vi har för det 

är väldigt lätt att se hur man ska göra och vad man ska göra och så. 

 

Ur intervju med elev C från skola 1: 

Jag kunde inte göra volter förut, men när man kände säkerheten på lektionerna det var då man 

började våga göra volter och hålla på. [---] ”Hon ba’ gör en volt så klarar du, jag tar emot dig om 

du ramlar.” 

 

På skola 2 var eleverna delvis nöjda med hur de fick gå tillväga när de lärde sig olika mo-

ment. Den ena eleven efterfrågar mer och tydligare förklaringar till varför de gör vissa mo-

ment och den andra eleven skulle vilja att de fokuserar på ett visst moment i några veckor där 

de börjar ”från noll”. En mer progressionsinriktad undervisning som liknas vid det upplägg 

som skola 1 har där de arbetar i block. 

 
Ur intervju med elev A från skola 2: 

Jag skulle vilja ha lite mer varför, varför man gör det, vi gör det här för att… om vi har styrke-

träning gör vi det här för att… varför man styrketränar och sånt. [---] det kan ju alltid bli bättre, 
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men det är svårt, för innan har det inte varit så jättebra idrottsundervisning, så jag har inte så 

mycket att jämföra. 

Ur intervju med elev B från skola 2: 

[…] hon har lärt oss hur man inte ska skada sig själv, man ska inte köra för hårt, att ha rätt tem-

po hela tiden, varför man ska röra sig på och vad man ska äta [---] jag tycker det e ett bra sätt. 

 

På skola 1 ingår häftena i en teoretisk del och det är ett sätt för idrottslärarna att se hur elever-

na utvecklas från det att de får dessa i skolår sju fram till skolår nio vilket även förtydligas i 

svaren som lämnas in. En av de intervjuade eleverna nämnde dock en problematik med häfte-

na. Det förekommer enligt eleven att de skriver av varandra innan inlämning. 

Samtliga elever på skola 1 är eniga om att nivågrupperingen leder till att de kan utmana 

sig utan att det blir för svårt eller för lätt. En elev väljer att alltid vara på den ”mjuka sidan för 

att det är roligare” Även elever från de andra skolorna uttryckte behovet av att ha roligt sam-

tidigt som det ska vara på en nivå som upplevs utmanande. Elev A från skola 3 sa i intervjun 

att ”det är sånt som man kan som är roligt”.  

 
Ur intervju med elev B från skola 1: 

Och även om det inte är så roligt så när det är svåra och lätta grupper då blir det ändå kul för då 

får man vara med andra som är på samma nivå. Och det blir roligare när man känner att man 

klarar av det. 

 

Ur intervju med elev B från skola 2: 

När det inte blir för svårt, och inte för enkelt, så att det blir en utmaning men ändå inte sådär 

jobbigt svårt 

 

Eleverna får återkommande återkoppling såväl muntligt på idrottsundervisningen och i be-

tygssamtalen som skriftligt i omdömen. De får även kommentarer på de olika uppgifterna om 

vad de ska tänka på, hur de kan göra annorlunda och vad som var bra. Eleverna ges främst 

konstruktiv återkoppling när de praktiskt utför någon aktivitet. Samtliga idrottslärare är upp-

muntrande vid återkoppling, även när de möter elever som tvekar inför något. Hur idrottslä-

rarna går tillväga inför sådana situationer beskrivs senare under rubriken ”Idrottslärarnas erfa-

renheter av amotiverade elever”. 
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 3.4 Elevernas inre behov av tillhörighet 

På skola 1 varierar undervisningens form eftersom de är två idrottslärare på två klasser. De 

arbetar antingen tillsammans eller klassvis. Det kan även ske att de har särundervisning. Bäg-

ge klasser är dock olika och gemenskapen bland eleverna skiljer sig. Denna problematik visar 

sig även i de två andra skolorna och idrottslärarna har sina misstankar om vad det kan bero på, 

vilka även överensstämmer med elevernas uppfattningar om trivseln och gemenskapen med 

andra i klassen. Återkommande bland elever och idrottslärare är att det kan bero på att en del i 

klassen är intresserade av idrott och andra helt ointresserade. De intervjuade eleverna är där-

emot alla intresserade av idrott, en del är fysiskt aktiva på fritiden med vänner och familj och 

andra har antingen spelat i ett lag eller spelar för tillfället. De trivs ganska bra i klassen efter-

som de har sina vänner där som de har känt en längre tid.  

 
Ur intervju med elev från skola 3: 

[…] vi är polare, vi litar på varandra [---] man ska ge en chans till allihopa även om man vet att 

de inte är lika bra som alla andra. 

 

Ur intervju med elev C från skola 2: 

[…] många har ju varit kompisar länge och kanske några är nya så de kanske känner sig osäkra. 

Och de vet inte riktigt vad andra vill så de måste göra det som kompisarna vill, fast de känner 

sig inte trygga. Fast de måste […]säga vad man tycker. Det är det som saknas i vår klass. 

 

Ur intervju med elev C från skola 1: 

Man känner ju alla ganska bra nu, man vet vilka man kan skoja med och vilka man inte kan sko-

ja med. [---] Ibland får jag grupper som jag inte vill vara med, och det e oftast de där innebandy-

killarna. Men jag umgås med de flesta. 

 

På skola 1 undervisar klasslärarna i livskunskap vilket enligt idrottsläraren är en möjlig faktor 

som bidrar till att eleverna är kamrater med alla. Samarbetsövningar är vanligt förekommande 

på samtliga skolor och idrottslärarna anser att samarbetsförmågan är en viktig del i undervis-

ningen. Detta visar sig tydligt när eleverna pratar om vad de lär sig på idrottsundervisningen 

och vad de kommer ha mest användning för, d.v.s. samarbete. Ledarskap, kondition och erfa-

renheter av idrotter och lekar nämndes också hos ett flertal elever. 
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Ur intervju med elev B från skola 1: 

[…] man tar ju med sig allting och det e väl om man vill börja göra något, gå på en sport så har 

man ju grunden här. Och även om man vill börja träna och så, själv, och inte gå på gym eller så, 

så har man massa övningar härifrån som man kan göra. 

 

Ur intervju med elev A från skola 2: 

Vi sprang ju mycket […] och det var ju jobbigt, men det var ändå kul man fick ju ändå lära sig. 

Jag gick från sjuan och kanske inte var så jättebra på att springa. Men sen att jag blev lite bättre 

för varje termin som gick. [---] Jag började ju träna mer mot slutet. Att jag får se att när jag trä-

nar ger det resultat, det var kul. [---] Kost känns det som vi har lärt oss ganska mycket, och inte 

bara i idrotten. […] Jag hade inte så jättemycket koll på vad som är bra att äta när man tränar 

och så. Nu har jag mer koll. Jag blev mer intresserad i alla fall och lära mig […]. 

 

Ur intervju med elev från skola 3: 

Jag tror alltså, att det är bra att kunna leda en stor grupp på ett bra sätt, få de att lyssna på dig, 

uppmärksamhet. […] eftersom jag inte kan fortsätta på min fotbollskarriär så tänkte jag att jag 

kanske blir tränare för ett litet pojklag och då är det bra att få deras intresse och få de att lyssna 

på dig genom att göra några roliga lekar ibland. Så där kan man ha användning för det. 

 

Eleverna hyser däremot mindre respekt för sina kamrater än för sina idrottslärare vilket visar 

sig tydligt på elevledda lektioner enligt dem själva. Det blir mycket prat och eftersom elever-

na inte sätter betyg menar elev B från skola 2 att de inte tar lektionen på allvar. Elev A från 

skola 1 är mer positiv till elevledda lektioner mestadels för egen vinning. Samtliga eleverna är 

eniga om att de utvecklas genom att de får leda lektion. 

Undervisningen i Idrott och hälsa är mer än ett ämne där eleverna får kunskap i och om 

olika moment. Det ger även utrymme för eleverna att umgås med sina klasskamrater och 

springa av sig eftersom de annars är ganska passiva, sitter still och lyssnar på läraren. 

 
 Ur intervju med elev A från skola 2: 

För att det är så mycket olika sorters människor, idrottare, fotbollsstjärnor, sportiga och de som 

inte sportar alls, och mitt emellan, att alla kan komplettera varandra. De har inflytande på oss 

och vi har inflytande på dem. De som kanske inte sportar alls, blir lite pushade att komma ikapp. 

  
Ur intervju med elev C från skola 1: 

Alltså idrott är roligast för där får man umgås med folk och på andra lektioner är det mest lära-

ren som snackar. Så här kan man leka lite med varandra. 
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3.5 Hur eleverna motiveras till att vara delaktiga i undervisningen 

Av de sju intervjuade eleverna var det fyra elever som inte nämnde betyg i samband med de-

ras delaktighet i idrottsundervisningen under intervjuns gång. Dessa elever motiverade sin 

motivation till ämnet Idrott och hälsa med att det är roligt. Eleverna tyckte olika moment var 

roliga. Som exempel nämndes ”när man tycker om det själv”, ”när man bara får göra roliga 

grejer och att man bara får vara i de grupper man själv har valt”, ”när man får välja själv”, ”att 

både få träna och se förändring [---] när man fick kämpa”, ”när vi kör lekar och bollsporter 

[…] när det inte blir för svårt, och inte för enkelt”. Elev C från skola 2 tyckte att det alltid är 

roligt. De ovan nämnda motiven är enligt självbestämmandeteorin taget ur elevens inre moti-

vation. Trots ämnets egenvärde, att det är roligt, pratade elev A på skola 1 om att det var vik-

tigt även på längre sikt.  

 
 Ur intervju med elev A från skola 1: 

Jag får lära mig om Idrott och hälsa och hur man ska må bra på alla sätt [---] Jag får bra hälsa 

när jag blir stor, jag mår bättre […]. 

 

Betygen visade sig spela en stor roll bland tre av de intervjuade eleverna då ordet nämndes ett 

flertal gånger under olika delar av intervjun. En elev hänvisade till sin far till varför eleven är 

delaktig och gör sitt bästa.  

 
 Ur intervju med elev C från skola 1: 

För att jag vill nå ett mvg p.g.a. min pappa i så fall […] det är mer att han vill att jag ska få en 

bra utbildning. 

 

Ur intervju med elev A från skola 1: 

Jag vill inte vara frånvarande från lektionen, Jag vill lyssna på lärarna, och det ingår i mina be-

tyg. […]det är viktigt för min framtid och så, det bestämmer ju allt om min framtid. [---] Man 

ska vara delaktig för att det sätts ju betyg och omdömen och så är det viktigt för en själv, för att 

må bra. 

 

Ur intervju med elev A från skola 2: 

[…] men nu kämpade jag verkligen för att få ett bra betyg, jag försökte verkligen klara av alla 

steg. 
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Ur intervju med elev från skola 3: 

Jag gör det för betyget, men det påverkar ju dig själv automatiskt, när du skriver ner vad du gör 

och sånt där. [---] Jag tänker bara på betygen och när jag tänker på att jag ska få höga betyg så 

gör jag det bara. 

 

Uppgiften med att sätta ihop ett jympa pass på skola 1 har inte startat ännu vilket innebär att 

eleverna inte kunde uttala sig hur de upplever uppgiften. När det gällde ledarskapsuppgiften 

var de elever som har lett en lektion positiva eftersom de har blivit säkrare på att leda en 

grupp och de har även fått möjlighet att visa vad de kan och är bra på både för idrottsläraren 

och för sina klasskamrater.  

 
 Ur intervju med elev B från skola 1: 

Så man lär sig ju själv mer också när man ska lära ut andra. Och jag tror det är väldigt bra för 

alla andra för att ibland kan det vara lättare att ta information från en kompis än från en lärare 

liksom eller nån som är i samma ålder. 

 

Ur intervju med elev B från skola 2: 

[…] det är roligt att få lite omväxling, vem som leder lektionerna, att man kan lära ut på flera 

olika sätt. Det var en tjej som gjorde löpning, och då gjorde vi en massa olika steg och det var 

kul. 

 

Ur intervju med elev från skola 3: 

[…] om mina klasskamrater gör bra ifrån sig får de ju högre betyg och det kan vara spännande o 

se vad de har förberett inför lektionen. Om det är nåt man gillar är det ännu roligare. 

 

Idrottslärarna ansåg att tränings- och kostdagböckerna var ett moment som eleverna skulle 

tycka var jobbigt. Men av intervjuerna framkom det att eleverna såg fram emot uppgiften. En 

av eleverna som redan har gjort uppgiften har även intresserat sig mer för kost och träning. 

Enligt en annan elev uppmuntrar det även till att vara aktiv på fritiden. 

 
 Ur intervju med elev A från skola 2: 

Jag tyckte det var kul att skriva träningsdagbok, för då kan man se efteråt hur mycket man har 

tränat, och det kändes bra när det var mycket ifyllt. Och kostdagboken, jag försökte ju inte äta 

mycket nyttigare utan jag försökte äta som jag brukar göra för att se vad jag ändra på och vad 

som är bra. 
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Ur intervju med elev från skola 3: 

Det ska bli roligt liksom, man ska skriva ner det man har ätit och sånt i några dagar och det kan 

ju vara bra. Man kan se om man har ätit för mycket liksom, man tänker inte på det om man gör 

det, sen när man skriver ner det då kan man se, att oj, det här blir för mycket, det kanske jag ska 

minska på, så det kan vara bra. Och man kan, oj, jag idrottar för lite, jag borde gå ut på en pro-

menad lite oftare.[…] det e mest för oss själva att se hur vi gör eller hur vi äter och rör oss på 

om det är mycket eller för lite 

 

Ur intervju med elev C från skola 2: 

Jag känner att det blir kul, men jag har lust att gå på nån sport tills vi börjar skriva för då kan ju 

jag säga vad man gjorde på träningen [---] det finns många saker man kan göra men jag tycker 

det är tråkigt eftersom man är själv. Om man vill göra något så vill man helst ha flera stycken 

som man kan mäta sig mot. [---] Jag har nästan sett fram emot det, att skriva för då vet ju jag att 

jag kommer prestera mer för att visa att jag kan göra bra ifrån mig. Och sen […] när jag lämnar 

tillbaka den så har ju jag en rutin att fortsätta med det här så det blir lättare att fortsätta. 

 

 

3.6 Idrottslärarnas erfarenheter av amotiverade elever 

Samtliga tre idrottslärare sa att det finns elever som avstår från undervisningen i Idrott och 

hälsa men de kunde inte ge något enhetligt svar till varför. De elever som de kan ha en dialog 

med och kan komma fram till vad orsaken är finns möjligheter till alternativ undervisning. De 

elever som de däremot inte får någon kontakt med vet de heller inte vad orsaken är och kan 

därigenom inte komma fram till en gemensam lösning. Ingen av de intervjuade eleverna var 

amotiverade utan visade stort intresse för fysisk aktivitet. De situationer i idrottsundervisning-

en som de upplevde som tråkiga var när klassen var stökig och när det var mycket prat. En 

elev från skola 3 nämnde att aktiviteter som var fysiskt jobbiga var tråkiga eftersom eleven 

inte klarar av att prestera på ett önskvärt sätt. 

 
 Ur intervju med idrottslärare på skola 2: 

Det finns några elever som smiter undan, de försöker att dra sig undan. [---] Att det kan hänga 

ihop med, obekväma i rollen, svårt, man vill inte visa sig för de andra, och i omklädningsrum-

men byta om. [---] så försöker man kanske lägga upp det på ett annat sätt så att de får möjlighet 

att visa i alla fall och att man inte tvingar dem. Men de som man inte kan föra en dialog med,    

[---] man försöker verkligen peppa dem och säga att det är utifrån dina förutsättningar, det är 

därifrån du får börja, du kan inte jämföra dig med någon annan i gruppen.  
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Idrottslärare på skola 3 är inne på samma spår och tar upp problematiken med att eleverna 

upplever att de blir uttittade på lektionerna. En del av lösningen till detta enligt idrottsläraren 

var att medvetandegöra eleverna att om de gör ”precis som alla andra gör eller försöker är det 

ingen som märker” dem i den stora massan. Om de däremot inte gör det de ska anser hon att 

utsattheten blir tydligare. 
 

 Ur intervju med idrottslärare på skola 3: 

[…] jag tror att det beror på, många gånger så är det här med utsattheten, att de tycker att det är 

mycket nog att folk tittar på mig och då blir det ännu påtagligare i idrottsämnet, tror de och 

tycker de. [---] I den bästa av alla världar skulle ju alla på skolan ha idrott sista lektionen, innan 

de går hem, eller så om vi i den allra bästaste i världar så skulle vi ju ha att de förstår att de ser 

lika ut. 

 

Idrottslärare på skola 1 pratade mer om förhållanden runt omkring som kan vara orsaken till 

den låga eller bristfälliga motivationen i ämnet Idrott och hälsa. 

 
Ur intervju med idrottslärare på skola 1: 

Det kan bero på idrottsämnet […] elever som struntar i många ämnen i skolan […] de här ele-

verna som glömmer kläder. […] Det kan vara någon som har hållit på med idrott och varit gans-

ka duktig, […] men han har bestämt att han inte ska vara med. Det beror lite på vad man ska ha 

på idrotten, det kan stoppa. Det kan bero på dagsformen, hemförhållanden. [---] Vi försöker få 

med alla. Vi erbjuder att man ska kunna få ha gympakläder hos oss så att de inte glömmer de, 

men många gånger handlar det inte om att de glömmer de utan att de faktiskt struntar i de. Vi 

pratar med föräldrar, vi gör allt, men på nåt sätt, i slutändan är det eleven själv som måste ta be-

slutet att vara med, vi kan ju inte tvinga någon. 

 

3.7 Sammanfattning 

Samtliga idrottslärare utgår från de nationella målen när de gör en terminsplanering. Idrottslä-

rare på skola 1 har valt att arbeta i block, vilket innebär att eleverna fokuserar på ett moment i 

två till tre veckor. Till varje block får eleverna ett häfte med text och frågor om momentet 

som eleverna ska får i hemläxa. I häftet finns även lokala mål för varje block så att eleverna 

kan se en koppling på det de gör på lektionen och vad som står i målen. En extrauppgift som 

ges till de elever som siktar på högre betyg t.ex. mvg är att sätta ihop ett jympa pass. På skola 

2 får eleverna i skolår nio en ledarskapsuppgift som sträcker sig över båda terminer. Eleverna 

ska då planera och genomföra en valfri lektion. Uppgiften är valfri och eleverna får även välja 
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om de vill leda enskilt eller parvis. En annan uppgift som pågår i tre månader består i att skri-

va en träningsdagbok. Under samma period ska de i sju dagar även skriva en kostdagbok. 

Tränings- och kostdagboken kommer sedan ligga till grund för en tentamen där de utgår från 

dem själva. Samtliga tre uppgifter: ledarskapsuppgiften, tränings- och kostdagboken har även 

idrottslärare på skola 3. Däremot är ledarskapsuppgiften frivillig i den mån att eleverna kan 

välja att endast lämna in en skriftlig planering, lämna in skriftligt och leda för sin klass eller 

välja att leda för en grupp med yngre barn. När det gäller tränings- och kostdagboken till-

kommer en extrauppgift för de elever som siktar på högre betyg vilken är att göra ett person-

ligt träningsupplägg.  

 Samtliga elever på respektive skola var nöjda med undervisningen. De upplevde att de 

hade utvecklats och fått bättre kondition. De nämnde däremot att de inte hade lärt sig så 

mycket nytt och motiverade svaren med att de har kunnat det mesta innan. För ett par elever 

saknades det variation i undervisningen så att de fick pröva på något nytt samt en progression 

som skulle leda till att de utvecklades. 

 Det eleverna ansåg var roligast och som skulle göra undervisningen rolig hela tiden var 

lekar och bollspel som är krav- och prestationsfria. Möjligheten att få välja sina egna grupper 

och aktivitet var ett annat förekommande svar. En elev nämnde att lektionerna helst skulle 

vara längre eftersom tiden blir knapp när de har en lektion på 40 minuter. En annan elev 

nämnde att det skulle vara roligt med fotboll varje dag. När de sedan fick frågan om det skulle 

vara möjligt att hela tiden välja att göra vad de vill var de eniga om att det inte skulle fungera. 

Det skulle bli för mycket lek och för lite allvar, vilket enligt dem skulle leda till att de inte lär 

sig något.  

 Eleverna motiverades av olika anledningar till att delta i idrottsundervisningen. En del 

nämnde att de gör bra ifrån sig och vill göra allt för betyget. En elev hänvisade till sin far till 

varför idrotten var betydelsefull och en annan elev motiverades för att det helt enkelt är roligt. 

Flera elever motiverades av de fördelar som kommer med idrottsundervisningen som t.ex. 

bättre kondition, utvecklade färdigheter, att få umgås med vänner samt fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. 

 Inga av de intervjuade eleverna var ointresserade av Idrott och hälsa. Det fanns däremot 

aktiviteter som de tyckte mindre om vilket kunde bero på fysiska begränsningar eller att de 

hade andra intressen. Det som främst låg bakom deras negativa upplevelse av idrottsundervis-

ningen var om klassen var stökig. Samtliga idrottslärare har haft amotiverade elever och för 

att de ska kunna hjälpa dem krävs att eleverna berättar vad som ligger bakom deras frånvaro 



32 

 

från idrottsundervisningen. Idrottslärarna försöker då tillsammans med eleverna finna lös-

ningar på hur eleverna ska nå målen på andra sätt. Om omklädningsrummet är ett problem får 

de möjlighet att låna idrottslärarnas dusch. Det finns även möjlighet för de elever som är 

osäkra och inte vill utföra ett moment inför klassen att visa för idrottsläraren efter lektionen 

eller när de andra eleverna inte ser på. Idrottsläraren är dock inte ensam med att lösa alla pro-

blem utan det sker i samverkan med andra lärare och mentorer på skolan. 
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4. Diskussion 
Här nedan följer en sammanfattande diskussion om resultatet och de omnämnda studierna i 

forskningsläge. Elever och idrottslärares utsagor i intervjuerna har tolkats med utgångspunkt i 

självbestämmandeteorin vilket är det teoretiska ramverk som genomsyrar studien. Detta har 

gjorts för att ta reda på huruvida motivationen kommer inifrån eller utifrån, inre respektive 

yttre motivation. Vidare har det möjliggjort för mig att titta på om den inre motivationen här-

stammar från ett eller flera av de inre behoven. 

 Under rubriken ”Metoddiskussion” diskuteras den valda metoden för studien och även 

överväganden av andra metoder. 

 

4.1 Hur idrottslärarna på de tre olika skolorna arbetar 

Av intervjustudien fick jag ta del av hur man som lärare i Idrott och hälsa kan arbeta på skilda 

sätt vad gäller lektionsplaneringen samt med de olika momenten som ingår i undervisningen. 

De större uppgifterna som har nämnts är att t.ex. planera och leda en egen lektion, skriva trä-

nings- och kostdagbok, sätta ihop ett jympa pass samt planera, genomföra och redogöra för ett 

valfritt träningsupplägg.  

 Tidigare har nämnts att eleverna motiveras till att vara delaktiga i idrottsundervisningen 

av olika anledningar. Motivationen kan enligt eleverna komma från idrottsundervisningen och 

idrottsläraren men även från annat håll såsom familjen, erfarenheter, fysisk förmåga, dags-

formen etc. Det är därför svårt att avgöra om enskilda moment eller något som idrottsläraren 

säger eller gör är avgörande för att eleverna ska motiveras till delaktighet. Målsättningen med 

studien var dock att titta på hur eleverna motiveras i idrottsundervisningen. 

 Det sätt på vilket undervisningen i Idrott och hälsa är upplagd på skola 1 (i block) med-

för att eleverna går igenom grunderna för och eventuella regler i olika aktiviteter. Denna form 

av undervisning har likheter med studien som är utförd av Mandigo m.fl. vilket var att öka 

förståelsen för ett spel.58 Mandigo m.fl. har däremot grundat lektionerna på TGfU modellen 

vilket innebär att spelet inte har brutits ned till enskilda moment. Resultatet pekade på att det 

går att motivera eleverna på så vis genom att anpassa lektionen till dem.  

 Eleverna får ett häfte till varje block i skola 1 där de svarar på frågor om respektive 

moment som ingår i blocken. Detta är ett sätt att ge eleverna eget ansvar eftersom de får det i 

 
58 Mandigo m.fl., pp. 407-425. 
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hemläxa. De elever som av olika anledningar inte kan delta i undervisningen kan besvara des-

sa under lektionstid. Under min utbildning på GIH har det diskuterats huruvida vi kan och ska 

ge eleverna läxa. På denna skola visar det sig att det fungerar bortsett från att det kan före-

komma avskrivningar från varandra som en elev nämnde under intervjun. Enligt självbe-

stämmandeteorin är det av betydelse att eleverna upplever att de får ta eget ansvar eftersom 

det är en del av de tre inre psykologiska behoven. Resultaten från denna studie visade dock att 

alla elever inte är ”mogna” för att ta eget ansvar. De föredrar hellre att deras lärare i Idrott och 

hälsa berättar vad de ska göra. Detta är väldigt individuellt och jag skulle först lära känna min 

grupp innan jag beslutar för att ge dem allt ansvar. Det bästa skulle nog vara att successivt ge 

dem mer ansvar för att undvika att eleverna istället upplever det egna ansvarstagandet som en 

börda. 

 I skola 2 finns inga specifika lektioner inplanerade eftersom eleverna under bägge ter-

miner i skolår nio ska leda en egen lektion. Tränings- och kostdagboken som eleverna ska 

skriva i både skola 2 och 3 är ett sätt på vilket idrottsläraren ger eleverna eget ansvar eftersom 

de ska utgå från sig själva. Av intervjuerna framgick det att eleverna var positiva till uppgiften 

vilket jag, med utgångspunkt i självbestämmandeteorin tolkar att behovet av autonomi till-

fredställs. De får bestämma vad de vill syssla med på fritiden och för vissa motiveras även 

dagboken till att vara mer aktiv och tänka på vad de äter, hur de ska äta när de tränar etc.  

 Ommundsen och Kvalø pekade på i sin studie att beroende på om idrottsläraren fokuse-

rar på uppgiften/momentet som ska genomföras eller prestationen, antingen förstärker de ele-

vernas autonomi eller som i det senare exemplet ökar deras amotivation.59 När det gäller dag-

böckerna är det tydligt att uppgiften är i centrum eftersom det inte finns några angivelser om 

vilka aktiviteter som ska utföras och hur de ska utföras för att exempelvis nå ett visst betyg. 

De elever som ännu inte har påbörjat momentet är övertygande om att det kommer uppmuntra 

dem till regelbunden rörelse. Den elev som redan har genomfört momentet bekräftade detta 

eftersom det då var tydligt när vederbörande var inaktiv vissa dagar eftersom ingen aktivitet 

noterades. 

 I skola 3 ger idrottsläraren frivilliga uppgifter till de elever som vill sikta på högre be-

tyg. De får då välja om de vill leda lektionen inför sin klass, en mindre grupp, för mindre barn 

eller om de endast vill lämna in en skriftlig lektionsplanering. Enligt självbestämmandeteorin 

förstärks elevernas autonomi eftersom de får välja att genomföra uppgiften eller inte. Det som 

däremot kan vara negativt är att betyget kan inverka på deras val. Om eleverna siktar på ett 
 

59 Ommundsen & Kvalø, pp. 385-413. 
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högt betyg men samtidigt känner en press av att inte ha tid eller förmåga att klara av uppgiften 

minskar deras självbestämmande motivation. När deras behov av kompetens, oförmåga, inte 

tillfredsställs samtidigt som de styrs av yttre faktorer såsom betyg upplever de en form av 

yttre motivationen. Ommundsen och Kvalø exemplifierade detta genom att låta en grupp ele-

ver ingå i en mer prestationsorienterad undervisning.60 Detta skiljer sig dock mellan eleverna 

i och med att det finns de elever som motiveras av att prestera, vilket framgick av intervjuerna 

i min studie.  

 

4.2 Elevernas inre behov av autonomi 

Samtliga elever hänvisade till flera faktorer som på ett eller annat vis korrelerar med deras 

motivation till att delta i idrottsundervisningen. En familjemedlem, lektionsinnehållet, tydlig-

het vad gäller lektionsplaneringen, idrottsläraren, egna erfarenheter, vänner, egenvärdet samt 

investeringsvärdet med idrottsämnet är de faktorer som nämndes i intervjuerna med eleverna. 

De studier som utgår från självbestämmandeteorin täcker i och med detta de områden som i 

idrottsundervisningen motiverar eleverna till att delta. Resultaten från studierna har dock skilt 

sig. Rikard m.fl. visade på att samtliga tre behov av autonomi, kompetens och tillhörighet 

korrelerade med inre motivation och den positiva inställningen till idrottsämnet.61 Till skill-

nad från föregående studie har behovet av kompetens visat sig korrelera starkast med inre 

motivation i studier utförda av Mandigo m.fl., Sas Nowosielski, Duda m.fl. samt Ntoumanis 

m 2 

 Den nivågruppering som sker möjliggör för eleverna att delta efter egen förmåga vilk

enligt självbestämmandeteorin tillfredställer behovet av autonomi, att de får välja. Kompe-

tensbehovet tillfredsställs genom att de utvecklas och upplever de olika momenten som till-

räckligt utmanande för deras förmåga. Detta kan ligga till grund för att behovet av kompetens 

korrelerar starkast till inre motivation. Behovet av tillhörighet, att de känner sig trygga i gru

pen och att de upplever att de är en del av gruppen tillfredsställs delvis. Under intervjuerna 

visade sig att elever parades ihop eller hamnade i grupper där de inte kände någon gemensk

med någon. När de däremot får välja själva vilka grupper de vill vara med har de roligare. 

D

 
60 Ommundsen & Kvalø, pp. 385-413. 
61 Rikard & Banville, pp. 385-400. 
62 Mandigo m.fl.; Duda m.fl.; Ntoumanis m.fl.; Sas-Nowosielski. 
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4.3 Elevernas inre behov av kompetens 

Två elever nämnde att konditionen har förbättrats genom idrottsundervisningen vilket motsä-

ger resultatet i studien om elevers inställning till idrottsämnet genomförd av Rikard m.fl. Där 

menar eleverna att undervisningen inte är tillräcklig för att de ska förbättra sin kondition.63 

Detta kan bero på en rad olika faktorer som exempelvis hur ofta de har idrottsundervisning, 

och vad som betonas, t.ex. fysiska förbättringar eller kunskaper om hur elever kan erhålla en 

bra hälsa. Frågorna som ställdes till eleverna utgick från deras undervisning i Idrott och hälsa 

vilket ska kunna utesluta eventuella referenser till träning och motion utanför skolan. Det är 

därför intressant att de har förbättrat sin kondition med tanke på att Sverige ligger ”näst sist i 

Europa när det gäller antalet timmar för idrott i skolan”.64 Möjligheten finns dock att de efter 

att ha blivit introducerade för en aktivitet utövat den på fritiden och på så vis bidragit till deras 

upplevelse av förbättrad kondition. Rikard & Banville pekade på i sin enkät- och intervjustu-

die att somliga elever fann ett intresse för en aktivitet som de även utövar på fritiden och me-

nade att den förbättrade fysiken erhölls därifrån.65 En annan bakomliggande orsak till resulta-

tet från denna studie kan vara att eleverna har förbättrat sin kondition sedan de började på 

respektive skola. I skola 1 ges eleverna möjlighet och tid att utvecklas och lära sig i och med 

att de arbetar under två till tre veckor med respektive moment. Detta kan ligga till grund för 

att eleverna upplever att deras kondition förbättras vilket i sin tur kan vara sammankopplat 

med utvecklingen av deras färdigheter. I likhet med Rikard och Banvilles studie upplever ele-

verna att de lär sig och utvecklar färdigheter i idrottsaktiviteter, vilket leder till att behovet av 

kompetens tillfredsställs.  

 En annan del av undervisningen som bidrar till att behovet av kompetens tillfredställs är 

nivågrupperingen som ger eleverna möjlighet att ingå i den grupp som är anpassad till deras 

egen förmåga. I gruppen spelar alla på samma nivå vilket bidrar till att samtliga upplever att 

de är duktiga. På så vis kan de även utmana sig och även om de misslyckas har de goda förut-

sättningar att öva och så småningom lyckas än att de sätter för höga och svåra mål. För att 

eleverna ska uppleva att de har förmågan att klara av olika moment är det av betydelse att titta 

på hur vi lär ut och vilka rörelseaktiviteter som används som medel för att nå de uppsatta må-

len. Mandigo m.fl. visade i sin studie att nätspelen bidrog till högre självbestämmande moti-

 
63 Rikard & Banville, pp. 385-400. 
64 Riksidrottsförbundet, Idrottsämnet i skolan: Fakta om idrottsämnet, 2000, 
<http://www2.rf.se/t3.asp?p=13729>. 
65 Rikard & Banville, pp. 385-400. 

http://www2.rf.se/t3.asp?p=13729
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vation än målspel.66 Detta kan bero på att eleverna i nätspel får mer utrymme att utveckla sina 

färdigheter eftersom det handlar om mer individuella idrottsaktiviteter såsom tennis, pingis, 

badminton, etc. Eleverna får även bestämma mer i sitt spel och de beslut som tas för att få sitt 

spel att fungera. I målspel däremot finns många viljor vilket medför att alla inte blir hörda. 

Gemenskapen kan dock vara starkare i målspel än i nätspel eftersom tanken är att deltagarna 

ska samarbeta, kommunicera och fungera som ett lag där de enskilda prestationerna kommer i 

skymundan.  

 

4.4 Elevernas inre behov av tillhörighet 

Resultaten i denna studie visar att eleverna värdesätter gemenskapen med sina vänner i un-

dervisningen. De föredrar att hamna i samma grupp som sina närmsta vänner av anledningar 

som att de uppmuntrar varandra och har roligare. Idrottsämnet är känsligt på så vis att elever-

na kan uppleva att de blir uttittade vilket kan leda till en känsla av att de måste prestera. Upp-

lever de en trygghet hos sina vänner och som en elev nämnde även hos sin idrottslärare får de 

möjlighet att övervinna eventuella obehag inför olika moment.  

 Ett par studier (Ommundsen och Kvalø, Duda m.fl. och Ntoumanis m.fl.) har tittat på 

hur idrottslärare som är stödjande i form av att ge direkt och konstruktiv återkoppling, fokuse-

ra på att målen uppnås, att de deltar samt är en del av gruppen kan höja elevernas inre motiva-

tion.67 Pérez m.fl. diskuterade kring detta och huruvida det skulle medföra att eleverna såg på 

idrottsämnet som något meningsfullt.68 Duda m.fl. bekräftade detta i sin studie där deltagarna 

visade på ökad tillfredsställelse av tillhörighet och kompetens. Genom bl.a. tydliga instruktio-

ner och återkoppling medvetandegör idrottslärarna eleverna hur en rörelseaktivitet utförs och 

varför de gör det de gör.  

 Det har även visat sig vara av betydelse att idrottsläraren är medveten om hur hon/han 

undervisar.69 Resultaten i Ntoumanis m.fl. studie pekade på att idrottslärare som får återkopp-

ling på sina lektioner har en inverkan på dialogerna mellan idrottslärare och elever, i vilka 

mer beröm ges samtidigt som elevernas autonomi förstärks.70 Idrottslärare på skola 3 försöker 

få in leken i största möjliga mån för att eleverna även ska uppleva glädje vilket i idrottslära-

rens tycke är viktigt. Den inre motivationen härstammar från glädjen i aktiviteten eller/och 
 

66 Mandigo m.fl., pp. 407-425. 
67 Ommundsen & Kvalo; Duda m.fl.; Ntoumanis m.fl.  
68 Peréz m.fl., pp. 5-11. 
69 Duda m.fl., pp. 375-388. 
70 Ntoumanis m.fl., pp. 239-253. 
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utförandet av aktiviteten, d.v.s. aktivitetens egenvärde. Flera elever föredrog lekar i och med 

att det är roligare när det är kravfritt och de inte behöver prestera vilket styrker idrottslärarens 

upplägg av lektioner. Därutöver går det att se en koppling mellan självbestämmandeteorin, att 

individer upplever inre motivation när de tycker att en aktivitet är rolig. 

 Genom undervisningen i Idrott och hälsa får eleverna umgås med sina vänner samtidigt 

som de får motion och kunskap. Flera elever som skulle vilja välja sina egna grupper hela 

tiden och leka lekar, ha bollspel eller spela fotboll var eniga om att det inte skulle fungera i 

längden och menar att de då skulle gå miste om kunskapen. Kopplingen mellan autonomi, 

kompetens och tillhörighet gör sig därmed tydlig och att samtliga tre är beroende av varandra 

i vissa moment mer än andra. Ett exempel är studien där Mandigo m.fl. visade på vilka olika 

spel som nätspel, träffspel, slagspel och målspel som bidrar mest till ökad självbestämmande 

motivation.71  

 

4.5 Hur eleverna motiveras till att vara delaktiga i undervisningen 

Undervisningen i Idrott och hälsa är det tillfälle som de intervjuade eleverna uppskattar efter-

som de i de övriga ämnena är stillasittande. Det i sig motiverar dessa elever till att vara delak-

tiga. Det finns dock moment som ingår undervisningen som de intresserar sig mindre för. Det 

som motiverar eleverna då är framförallt betygen. De vill göra bra ifrån sig och få bra betyg. 

Enligt självbestämmandeteorin fungerar betygen som en yttre motivationsfaktor till deras en-

gagemang i momentet. Det behöver däremot inte betyda att eleverna är yttre motiverade i 

idrottsämnet eftersom de intresserar sig för flera andra moment.  

 Begreppet ”roligt” förknippas med inre motivation eftersom det finns ett intresse i själ-

va aktiviteten eller i utförandet av aktiviteten. För att undervisningen i Idrott och hälsa ska 

vara rolig hela tiden kom flera förslag upp från eleverna. Fler timmar idrott i veckan var en av 

dem. I de två andra skolorna var det ingen elev som hade anmärkningar på idrottsämnets om-

fattning.  Däremot var det fler anmärkningar på innehållet. Tidigare har nämnts att lekar och 

aktiviteter utan krav på prestation som en motivationsfaktor. När eleverna upplever en varia-

tion i idrottsämnet både vad gäller aktiviteter och arbetssätt. Frågan jag ställer mig är hur va-

rierad undervisningen ska vara eftersom idrottslärarna på samtliga skolor försökte få det så 

varierat som möjligt. Det som kan hindra detta kan vara begränsade förutsättningar på skolor-

na såsom lokal och materiel. Förutsättningar kan för mig även innebära engagerade idrottslä-

 
71 Mandigo m.fl., pp. 407-425. 
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rare som uppmuntrar eleverna på olika sätt. Det råder inga tvivel på att eleverna får konstruk-

tiv kritik från idrottslärarna vilket enligt Ntoumanis m.fl. har visat sig befrämja elevernas au-

tonomi och egen vilja att delta i diverse moment.72 Omedvetet kan dock idrottslärarna vara 

mer kontrollerande i form av att eleverna ska uppnå resultat som är viktiga för idrottsläraren 

av olika anledningar. Motiven till varför eleverna deltar i momenten överensstämmer möjli-

gen inte med idrottslärarnas motiv vilket kan leda till konflikter de emellan. Det är därför vik-

tigt att tänka på hur man uttrycker sig i sin återkoppling till eleverna.  

 Tränings- och kostdagboken som är obligatorisk på skola 2 ges också som en läxa till 

eleverna. Innehållet utgår från eleverna själva och tanken är att de även ska lära sig hur de kan 

uppnå en bra hälsa genom kost och träning. Den elev som redan har genomfört momentet 

berättade att det uppmuntrade henne att förbättra prestationen samt att vara fysiskt aktiv de 

dagar det inte fanns någon aktivitet nedskrivet. Eftersom att idrottsläraren inte är tillgänglig 

för eleverna på fritiden kan dagboken på så vis ersätta den uppmuntran som de vanligtvis får i 

idrottsundervisningen 

 

4.6 Idrottslärarnas erfarenheter av amotiverade elever 

I denna studie ingick inga amotiverade elever eftersom samtliga elever tyckte idrottsämnet var 

roligt. Däremot fanns det moment som upplevdes mindre roliga än andra vilket kunde bero på 

fysiska förutsättningar eller sociala aspekter, t.ex. klasskamrater som inte lyssnar eller gör det 

de ska. Idrottslärarna arbetar ganska lika med elever som behöver mer handledning för att inte 

tappa motivationen. Idrottslärarna är tydliga med vilka mål som gäller i de olika momenten så 

att eleverna är medvetna om att det finns en mening med varför vissa moment ingår i idrotts-

undervisningen. Idrottslärare på skola 3 är noga med att eleverna får pröva på aktiviteter som 

t.ex. gruppträning i form av jympa, boxercise, cirkelträning, etc. vilka samtliga är vanligt fö-

rekommande i gym och andra föreningar. Genom att eleverna erbjuds att göra något som de 

kan ha användning för utanför skolan har Pérez m.fl. bekräftat i sin studie.73 Det eleverna i 

min intervjustudie dock ansåg sig ha mest användning för var de fördelar som idrottsämnet 

medförde. Den goda hälsan som uppnås, att få springa av sig, få en bra utbildning, umgås med 

vänner är några exempel som gavs från eleverna. En elev gav ett mer konkret exempel vilket 

 
72 Ntoumanis m.fl. pp. 239-253. 
73 Peréz m.fl., pp. 5-11 
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är att bli ledare för en fotbollsgrupp. Eleven såg i och med detta ledarskapsuppgiften som ett 

betydelsefullt moment.  

 Elever som däremot inte ser någon mening med undervisningen i Idrott och hälsa eller 

p.g.a. andra anledningar inte deltar i undervisningen är de elever som har hamnat i kategorin 

amotiverade elever. På samtliga skolor hade idrottslärarna erfarenhet av dessa amotiverade 

elever och är ense om att orsaken till deras frånvaro är betydelsefull för om de ska kunna 

hjälpa dem. Det får dessvärre ingen dialog med alla elever inom denna kategori vilket försvå-

rar deras arbete med att motivera dem. De elever som upplever vissa moment som svåra eller 

obehagliga får välja att utföra de på sin egen nivå alternativt vid ett annat tillfälle då endast 

idrottsläraren tittar på. Ommundsen och Kvalø såg att en prestationsinriktad undervisning 

förstärkte elevernas amotivation vilket har en koppling med det obehag en del elever upplever 

inför ett moment.74 Kravet att de ska prestera på ett visst sätt blir för höga vilket ger de lite 

utrymme eller inget alls att själv bestämma hur eleven vill utföra ett moment. Har eleven ing-

en kunskap om hur det ska utföras blir nog den enklaste utvägen att frånvara från de lektio-

nerna. 

 Sammanfattningsvis har resultaten visat att idrottslärarna bör vara tydliga i såväl mål-

formuleringar som i lektionsplaneringen. När det gäller lektionsinnehållet ska det enligt ele-

verna vara varierat samt att de upplever en progression i det de gör för att inte tappa intresset 

respektive upplever att de utvecklas. De olika uppgifterna som ingår i undervisningen för ele-

verna i skolår nio uppskattas vilket beror på en rad olika faktorer.  

 De olika momenten, uppgifterna och idrottslärarnas karaktär har en inverkan på elever-

nas inre behov av autonomi, kompetens och tillhörighet som i sin tur påverkar deras inre mo-

tivation. Även yttre faktorer såsom betyg, lärares och föräldrars förväntningar har en betydel-

se för deras delaktighet i idrottsundervisning. Såväl den inre motivationen som den yttre mo-

tivationen korrelerar med deras motivation till idrottsämnet. 

 

4.7 Metoddiskussion 

För att reliabiliteten skulle förstärkas ytterligare skulle det vara möjligt att komplettera med 

endera observationer endera enkäter eller bådadera. Observationer fungerar som ett bra kom-

plement till intervjuer eftersom det möjliggör för forskaren att ta del av andra aspekter som 

 
74 Ommundsen & Kvalø, pp. 385-413. 
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exempelvis höra olika samtal som förs mellan idrottslärare och elev som på något vis kan 

styrka det som sägs i intervjuerna.  

 Enkäter är en annan metod som kan fungera som ett bra komplement eftersom det möj-

liggör att en större studiepopulation kan undersökas. Det kan dock leda till att resultatet blir 

av mer kvantitativ karaktär eftersom det presenterar hur många elever som exempelvis förhöll 

sig på ett sätt. Enkäter med öppna frågor kan dock ge ett mer kvalitativt resultat eftersom 

svarspersonerna ges utrymme att resonera kring sina svar. P.g.a. av det senare motivet ansåg 

jag att intervjuer som metod lämpade sig bäst för denna studie. En annan fördel med enkäter 

skulle vara att de elever som eventuellt är ointresserade av undervisningen i Idrott och hälsa 

skulle ha haft möjlighet att ge sin bild av detta problemområde. 

 Urvalet och processen bakom urvalet skulle kunna gå annorlunda till för att även där få 

en mer varierad studiepopulation, som skulle innefatta de omotiverade eleverna. Eleverna var 

väldigt idrottsintresserade vilket kan ha påverkat resultatet. Ett sätt att få en mer varierad stu-

diepopulation skulle vara att ge direktiv till idrottslärarna att välja ut elever som är idrottsin-

tresserade respektive ointresserade. Även jag som intervjuare kan ha påverkat intervjuperso-

nerna och därmed intervjusvaren. Exempel på det är att intervjuaren identifierar sig med in-

tervjupersonerna och intervjun blir ett enighetssamtal.  Intervjuaren kan även påverka inter-

vjupersonerna genom att ställa ”styrande” frågor som får intervjupersonen att svara såsom 

intervjuaren har förväntat sig. Det kan även ske att intervjupersonerna svarar olika beroende 

på intervjuaren, t.ex. om det är en manlig eller kvinnlig, ung eller gammal, vilken karaktär 

vederbörande har, etc. Andra exempel på hur intervjun kan te sig olika är på vilket sätt inter-

vjun inleds, t.ex. vilka frågor som först ställs, huruvida intervjupersonerna känner sig trygga i 

att delta, intervjuarens erfarenheter av intervjuer, etc. Rummet är en annan faktor som kan 

bidra till olika svar och huruvida intervjun kan fortlöpa utan avbrott från andra personer eller 

moment som kan upplevas som störande. Beroende på intervjupersonens dagsform och moti-

vation till att delta och svara på frågor är av betydelse. Listan kan göras lång och det visar på 

hur viktigt det är för intervjuaren att ha detta i åtanke inför en intervju och vid bearbetningen 

av intervjusvaren. 

 

4.8 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie är genomförd med intervjuer som metod vilket har begränsat studiepopulationen 

till ett fåtal idrottslärare och elever. En enkätundersökning där samtliga elever i skolår nio 
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från respektive skola skulle ge en mer representativ bild av hur elever upplever undervisning-

en i Idrott och hälsa och vad som motiverar dem till att delta. Eftersom samtliga lärare i Idrott 

och hälsa i denna studie har en genomtänkt strategi för att stödja de amotiverade eleverna 

skulle det vara av intresse att intervjua dessa elever och deras upplevelse av hur det fungerar. 

Det skulle även vara intressant att genomföra en longitudinell studie där man tittar på huruvi-

da elevernas motivation leder till fortsatt aktiv livsstil utanför skolan och om idrottslärarna har 

lyckats få med även de amotiverade eleverna.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur tre lärare i Idrott och 

hälsa lägger upp sin undervisning samt sju elevers upplevelse av detsamma med utgångspunkt 

i självbestämmandeteorin. De frågeställningar som ska besvara syftet är följande: Vilka olika 

arbetssätt genomsyrar undervisningen bland lärarna i Idrott och hälsa? Vilka faktorer i under-

visningen korrelerar med tillfredsställelsen av elevernas autonomi-, kompetens- och tillhörig-

hetsbehov? Hur motiveras eleverna till att vara delaktiga i undervisningen? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Motivation, physical education, self-determination theory, SDT, methods, students, teacher, 
teaching style, strategies, competence, relatedness, autonomy 
 

 
Var har du sökt? 
SUB (Stockholms Universitets Bibliotek)  
Sportdiscus EBSCO host 
Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
EBSCO: SDT and methods 
               Teaching style and motivation and school 
               SDT and motivation and physical education 
               Motivation and physical education and strategies 
               Self-determination and autonomy and competence and relatedness 
 
 
Kommentarer 
 
Sportdiscus är en databas där jag hittade allt material som behövdes till de delar som berör 
mitt ämne. Artiklarna gav även förslag på annan litteratur som var användbart. 
 
Svårigheterna var att sålla bland artiklarna eftersom det fanns många studier som har tittat på 
självbestämmandeteorin. 
 
Det har även varit svårt att hitta svensk forskning som har självbestämmandeteorin som ut-
gångspunkt vilket har medfört att endast internationella studier har tagits med. Det har dock 
gjorts en studie i Norge vilket är det närmsta jag har lyckats komma och därför tagit med den. 
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Bilaga 2 

Följebrev 

Hej! 
Mitt namn är Susana Florido och jag är lärarstuderande vid Gymnastik- och idrottshögskolan 

(GIH). Jag läser min sista termin och just nu skriver jag en D-uppsats som handlar om moti-

vation, hur eleverna upplever idrottsämnet och undervisningen och hur idrottslärarna arbetar 

för att motivera eleverna. 

För att det ska vara möjligt att genomföra denna studie kommer jag att genomföra intervjuer 

som kommer att vara i 20 minuter ungefär. 

Deltagandet är frivilligt och svaren kommer att behandlas anonymt. Det är elevernas upple-

velser och tankar som kommer att förekomma vilket innebär att namn och skola inte kommer 

att synas i studien.  

Eftersom Ert barn är under 18 år skulle jag vilja ha Ert medgivande. Ert barn kan endast delta 

i intervjun om jag får Er underskrift. Jag skulle även vilja att Ert barn kryssar för om han/hon 

vill vara med i intervjun eller inte.  

Intervjuerna kommer att genomföras under v. 43 och det skulle underlätta om underskrifterna 

lämnades in till Ert barns idrottslärare innan dess. 

Vid frågor, kontakta gärna mig på e-mail: xxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.com eller på  

mobil: xxxxxxxxxx 

 

         Jag vill delta i studien                                                         Jag vill inte delta 

   

 

Elevens namn 

 

______________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift 

 

_______________________________________ 

 

mailto:xxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.com
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Bilaga 3 

Intervjuguide för idrottslärare 

Allmänt: 

Berätta lite om hur Du arbetar? 

Vad är tanken bakom detta arbetssätt? 

Vilken respons upplever du att du får från eleverna/kollegor? 

 

Autonomi: 

Hur der dessa arbetssätt eleverna möjlighet att vara delaktiga? 

Hur och när får eleverna ta egna beslut? 

Vilka möjligheter utöver de nämnda ger dessa arbetssätt för eleverna? 

 

Kompetens: 

Hur utvecklas/lär sig eleverna genom dessa arbetssätt? 

Hur kan de visa detta? 

Hur visar Du för eleverna att de har utvecklats/lärt sig? 

 

Tillhörighet: 

Hur upplever du att gemenskapen i klassen ser ut? 

Vad tror du detta beror på? 

Vilka möjligheter till en förstärkt gemenskap tror du att dessa arbetssätt ger? 

 

Inre motivation: 

Hur tror du eleverna känner inför de olika arbetssätten (dagbok)? 

Vad tror Du upplevs som roligt bland eleverna, och varför tror Du det? 

Vad skulle kunna upplevas som tråkigt, och varför? 

 

Amotivation: 

Finns det elever som inte gör det de ska? 

Vad tror Du det beror på? 

Hur skulle man kunna gå tillväga för att dessa ska delta i idrottsundervisningen? 
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Hur tror Du att man kan gå tillväga för att de ska genomföra de olika uppgifterna som hör till 

idrottsundervisningen? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide för elever 

Allmänt: 

Vad får du göra på lektionerna? 

Vad förväntar du dig av idrottsundervisningen? 

Stämmer dina förväntningar överens med verkligheten? 

- Om ja: Hur då? 

- Om nej: Varför inte? 

Autonomi: 

Känner du att du är delaktig i lektionsplaneringen? 

- Om ja: Hur, i vad? 

- Hur känns det? 

- Om nej: Vad kan det bero på? 

Upplever du att du har möjlighet att välja vilken aktivitet du vill syssla med? 

- Om ja: Hur känns det? 

Finns det fler situationer när du känner att du får välja? Välja mellan olika aktiviteter? Välja 

om du vill göra något eller inte?  

Hur känner du för elevledda lektioner? 

- Bra/ dåligt, varför? 

- Vad lär du dig av det? 

- Vad tror du syftet är med elevledda lektioner? / Dagböcker? / Häften som hör till äm-
nesblocken? 

Hur tror du att du skulle kunna få bestämma mer, vara med delaktig och känna att du får göra 

det du vill? 

 

Kompetens: 

Känner du att du får utvecklas? 

- Om ja: På vilket sätt? 

- Om nej: Varför inte? 

Får du lära dig något nytt? 
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- Om ja: Vad? 

- Om nej: Hur kommer det sig? 

Tror du att du får användning av det du lär dig/gör på lektionerna i fortsättningen och efter 

skolan? 

- Om ja: Vad tror du att du kommer ha mest användning för? 

- Vart, och hur då? 

Hur får du visa det du har lärt dig? 

- Hur ser vägen dit ut? (Vad får du göra för att utvecklas/lära dig?  

Hur tror du att du att du skulle kunna utvecklas/lära dig på ett annat sätt? 

 

Tillhörighet: 

Hur tycker du att det fungerar i klassen? 

Varför tror du att det är bra/dåligt? 

Gör ni något på idrottsundervisningen som förstärker gemenskapen, eller tvärtom? 

Hur tror du att gemenskapen skulle kunna förstärkas ytterligare? 

 

Inre/yttre motivation 

- När är det roligt på idrottsundervisningen? Varför? 

- När är det tråkigt på idrottsundervisningen? Varför? 

Hur skulle du vilja att idrottsundervisningen såg ut för att det skulle vara roligt hela tiden? 

Tror du att det är möjligt? 

 

Amotivation: 

Finns det något i idrottsundervisningen som du inte alls tycker om? 

- Om ja: Vad får dig att göra det ändå? 

- Om nej: Vad gör du då? 

 

Berätta lite om dagböckerna/elevledda lektionerna/ämnesblocken 

Vad lär du dig av detta upplägg/dessa moment? 

Skulle du tänka dig ett annat upplägg/andra arbetssätt? 

Tror du att du skulle lära dig mer eller mindre då? 
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