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   II 

Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med att motivera sina 

elever att delta i undervisningen. För att uppfylla syftet i studien använder vi oss av följande frågeställningar.  

 Vilka metoder använder lärarna i ämnet idrott och hälsa för att få med så många elever som möjligt i 

undervisningen?  

 Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevernas motivation till ett aktivt deltagande? 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats som bygger på halvstrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna i studien är 

tre verksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa från Stockholms kommun och tre verksamma lärare från 

Sundsvall kommun. Lärarna kommer från skolor som är storleksmässigt likvärdiga. Totalt genomfördes sex 

intervjuer som varade mellan 50 och 90 minuter. Intervjupersonerna var fyra män och två kvinnor, vilka har 

varit verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa mellan två och nio år. Intervjuerna spelades in på en diktafon 

och transkriberades Respondenternas svar på intervjufrågorna kopplades till frågeställningarna och sattes 

därefter i relation till den teoretiska utgångspunkten. 

Resultat 

Resultatet visar att lärarna är eniga om att de elever som måste motiveras är de elever som inte är fysiskt 

aktiva utanför skolan.  Faktorer som lärarna anser påverkar elevernas motivation är bland annat gympakläder 

och lektionsupplägg. Kamraternas betydelse samt den tidsbrist som ofta uppstår i samband med lektionerna 

är också orsaker som kan bidra till minskad motivation hos elever.  

Slutsats  

Resultatet i studien visar att lärarna i ämnet idrott och hälsa har metoder och förslag på hur de kan förbättra 

och förstärka elevernas motivation till ämnet. Dock kan vi se att det kanske inte enbart är elevernas 

motivation som behöver öka utan även lärarnas. 
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1. Inledning 

 

Någonting som vi har noterat under den tid vi har varit ute i skolor på verksamhetsförlagd 

utbildning är att det ofta finns ett stort antal frånvarande elever vid lektionerna i ämnet idrott och 

hälsa. Vad beror det på? Som lärare i ämnet idrott och hälsa är det en stor utmaning att lyckas skapa 

en undervisning som attraherar alla elever att delta. Kanske är det rentav en omöjlighet att lyckas 

motivera alla elever till deltagande i idrott- och hälsaundervisningen?  

 

Socialstyrelsens hälsorapport från 2010 rapporterar att graden av fysisk aktivitet bland barn och 

ungdomar i Sverige är oförändrat sedan 2004 samt antalet barn i Sverige med övervikt och fetma är 

historiskt sett hög.
1
. Denna utveckling tycks tyda på att vi människor lever ett allt bekvämare liv 

med allt mindre fysisk aktivitet. Detta i sin tur ger upphov till en rad livsstilsrelaterade sjukdomar 

exempelvis högt blodtryck, fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar.
2 

Idrott– och hälsaundervisningen 

ska stimulera eleven till ett bestående intresse av att vara regelbundet fysiskt aktiv. Att allt fler barn 

och ungdomar inte deltar i undervisningen idrott och hälsa betyder också att de inte heller får ta del 

av den kunskap som behövs för att förstå betydelsen med att vara fysisk aktiv.
3
  För den som inte 

deltar i idrottsundervisningen, eller deltar i en liten utsträckning, är risken stor att aldrig utveckla 

den viktiga kunskap som skolan skall förmedla vad gäller fysisk aktivitet och hälsa.  

 

Vi ska i denna studie undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar för att motivera sina 

elever att delta i undervisningen. Vi vill få syn på vilka pedagogiska redskap/hjälpmedel som 

lärarna i vår studie använder sig av för att få fler elever att delta i undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa.  

1.2 Bakgrund   

 

Främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är ett aktuellt och väldebatterat ämne. 

Världshälsoorganisationen höll i januari 2010 ett möte om hur man ska förebygga övervikt hos barn 

och ungdomar. Vid mötet betonades betydelsen av fysisk aktivitet och vikten av hälsokunskaper 

som insatser för att förebygga övervikt hos barn och ungdomar. Under mötet framkom att det redan 

                                                 
1
 Statens folkhälsoinstitut, Folkhälsopolitisk rapport 2010, (2001), s. 66. 

2
 Johan Faskunger & Liselotte Schäfer Elinder, Fysisk aktivitet och folkhälsa. (Statens folkhälsoinstitut: Rapport 

2006: 13), s.9. 
3
 Skolinspektionen, Mycket idrott och lite hälsa. (Skolinspektionen: Rapport 2010:2037), s.9.  
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år 2005 fanns 22 miljoner barn i världen som kan klassificeras som överviktiga.
4
 Det finns en rad 

riskfaktorer som följer med övervikt i tidig ålder. Hit hör faran att på sikt drabbas av diabetes typ 2 

och hjärtsjukdomar. Övervikt och fetma anses idag som ett stort hot mot folkhälsan.2
5
 

Skolan har viktig roll i hälsofrämjandet eftersom det är den enda arenan som når ut till alla barn, på 

grund av detta är det viktigt att skolungdomarna är delaktiga på idrottslektionerna och redan tidigt 

får chansen att utveckla ett intresse för rörelse och motion. 

 

I april 2010 gjordes en granskning av idrott - och hälsaundervisningen i åk 7-9 av den svenska 

skolinspektionen. Granskningen gjordes som en flygande tillsyn på 172 högstadieskolor i hela 

landet. Drygt 300 idrottslektioner i årskurs 7-9 synades av inspektörer från skolinspektionen. 

Besöken gjordes oanmälda och totalt omfattades 7623 elever i granskningen. .
6
 Tillsynen 

fokuserade på närvaron, det aktiva deltagandet, lärarens utbildning och vilka aktiviteter som 

förekom under lektionerna. Resultatet från de besökta lektionerna visar att bollspel och bollekar är 

klart dominerande som lektionsaktivitet (65 %).
7
 Antalet deltagande elever varierar kraftigt från 

olika lektioner då spridningen mellan skolorna var stora. På en fjärdedel av alla lektioner deltog alla 

elever, på andra deltog endast hälften. Det sammanlagda resultatet visar att var femte elev inte 

deltog i undervisningen. 
8
 

 

Ett grundläggande syfte med ämnet idrott och hälsa är att skapa förutsättningar för alla att delta i 

olika aktiviteter på sina egna villkor. ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas 

fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan.”
9
 Idrott och hälsa i skolan ska idag sträva efter att eleven utvecklar en god 

kroppsuppfattning, stimuleras till ett bestående intresse till regelbunden fysisk aktivitet och ett eget 

ansvar för sin hälsa.
10

Hur läraren i idrott och hälsa ska gå till väga för att uppfylla dessa syften finns 

inte angivet i styrdokumenten. Istället gäller det för den enskilde läraren att organisera en 

undervisning som möjliggör detta.  

 

Idrottslärarens roll att stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet är stor. Idrottsläraren måste 

                                                 
4
 The World Confederation for Physical Therapy (WCPT), WCPT speaks up for physical activity at WHO obesity 

meeting (Storbritannien, 2010) <http://www.wcpt.org/node/33009> (Acc. 2010-11-01).   
5
 Faskunger, s. 15.  

6
 Skolinspektionen, s.5. 

7
 Ibid., s.6. 

8
 Ibid., s.8.  

9
 Skolverket, Kursplan och betygskriterier för idrott och hälsa, grundskolan. <http://www.skolverket.se> (2010-09-

14). 
10

 Ibid. 

http://www.wcpt.org/node/33009
http://www.skolverket.se/
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visa sina elever att aktivitet och hälsa inte enbart gäller för stunden utan är en pågående process som 

sträcker sig genom hela livet. 
11

 Lärarens förhållningssätt till eleven har stor påverkan på elevens 

motivation eftersom motivationen inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gör utifrån de bemötanden man får.
12

 Det har visat sig att ”sprida glädje omkring 

sig” är ett av de viktigaste attributen till att motivera inaktiva elever.
13

 För att ändra inställningen 

hos en omotiverad elev krävs därför en engagerad, öppen och lyhörd lärare som har en positiv 

inställning och framtoning gentemot sina elever.
14

 Det är viktigt att det finns en kommunikation 

mellan alla individer som är delaktiga i undervisningen.
15

  Det är också viktigt att eleverna tillåts ha 

roligt under lektionerna, eftersom det har konstaterats att elever som har roligt på lektionerna har 

större sannolikhet för att fortsätta vara fysiskt aktiva som äldre.
16

   

 

Sollerhed och Ejlertsson menar i sin studie att ökad skolidrott på schemat skulle innebära stora 

fördelar vad gäller barns fysiska hälsa.
17

 Statens folkhälsoinstitut rekommenderar barn och 

ungdomar minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. I Sverige har skolidrotten successivt minskat 

under hela 1900-talet och tendenser tyder på att antalet timmar för ämnet idrott och hälsa i skolan 

fortfarande minskar.
18
 

1.3 Definition av centrala begrepp  

 

Inre motivation grundar sig i handlingar som resulterar i positiva känslor samt glädje. Handlingen är 

självvald. .
19

  

 

Yttre motivation innebär att man eftersträvar en belöning i form av materiella ting eller social status, 

eller att man vill undvika en negativ konsekvens genom att inte genomföra uppgiften. Den yttre 

Motivationen grundar sig i detta fall inte på själva aktiviteten som skall utföras, vilket kan medföra 

                                                 
11

 Håkan Jenner, Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. (Växjö universitet, Fakulteten för 

humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik. Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
12

 Ibid.  
13

 W-B. Strean, “Remembering instructors: play, pain and pedagogy”, Qualitative Research in Sport and Exercise 

1(2009:3) s. 210-220. 
14

 Jenner, s. 5. 
15

 Ibid.  
16

 Alex C Garn &Donetta Cothran, “The Fun Factor in Physical Education”, Journal of Teaching in Physical 

Education, 25 (2006:3), s. 281-297. 
17

 AC. Sollerhed & G. Ejlertsson, “Physical benefits of expended physical education in primary school: findings of a 3-

year intervention study in Sweden”, Journal of MEDICINE & SCIENSE IN SPORTS, 18 (2008:1), s.102-107.  
18

 A. Raustorp, A. Att lära fysisk aktivitet. (Uppsala: Kunskapsförlaget, 2000), s.55.  
19

 Robert J. Vallerand, & Robert Bisonnette, “Intrinsic, Extrinsic, and Amotivational Styles as Predictors of Behavior: 

A Prospective Study” Journal of Personality, 60 (1992: 3), s. 278. 
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att individen kan ha negativa känslor kring uppgiften eller genomförandet
20

   

Amotivation innebär att individen inte ser någon tillfredsställelse eller mening alls med aktiviteten 

och att motivation saknas. Amotivation kan uppstå då individen inte tycker sig ha förmågan att klara 

av en uppgift eller att uppgiften känns för krävande och kan komma att framkalla hjälplöshet.
21

 

Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse utförd av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad 

energiförbränning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende av syfte och 

sammanhang.
22

 

1.4 Forskningsläge 

 

Vår uppsats undersöker hur lärarna arbetar för att motivera sina elever att medverka i 

undervisningen och vilka metoder som lärarna använder sig av. Motivation har i många 

undersökningar visat sig ha en stor betydelse förde val som individen gör. För att förstå 

bakomliggande faktorer som påverkar elevernas deltagande i undervisningen presenterar vi nedan 

ett urval av studier som berör just dessa aspekter. Forskningen behandlar fysisk inaktivitet i den 

svenska skolan, motivationens betydelse för individen samt den sociala miljöns inverkan på 

motivationen.  

1.4.1 Fysisk inaktivitet i den svenska skolan  

 

Rasmussen et.al initierade år 2000 studien COMPASS (”Community-based study of physical 

activity, life style and self esteem in Swedish school children”) Studiens syfte var att kartlägga och 

analysera relationer mellan ungdomars fysiska aktivitet och deras självkänsla, matvanor, 

kroppsstorlek, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Studien gjordes på pojkar och flickor i 

årskurs åtta och nio under hösten 2001 i kommunala skolor i sydvästra Storstockholm.
23

 
 
På frågan 

om deltagande på idrottslektionerna i skolan svarade 90,1 % av flickorna och 96 % av pojkarna att 

de alltid eller för det mesta deltar i idrott och hälsa undervisningen. Pojkar var i genomsnitt 

betydligt mer aktiva på idrottslektionerna än flickor. Av pojkarna svarade 80,8 % att de brukar delta 

aktivt i undervisningen, 58,7 % av flickorna angav detsamma. När det gäller aktivitetsgraden under 

                                                 
20

 Ibid. s.279.  
21

 Ibid. s. 279. 
22

 Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, <http://www.oru.se/NCFF/Vara-

omraden/Fysisk-aktivitet-i-skolan/Fakta-kring-fysisk-aktivitet/Fysisk-aktivitet---en-definition/ 201027 10> (Acc. 

2010-10-14).  
23

 F. Rasmussen, M. Eriksson, C. Bokedal & L. Schäfer Elinder . Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla 

bland ungdomar. COMPASS – en studie i sydvästra Storstockholm, Stockholm: Samhällsmedicin, Stockholms läns 

landsting och Statens folkhälsoinstitut.(Rapport 2004:1.), s. 8. 
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lektionen rör sig 81,6 % av högaktiva ungdomar på idrottslektionerna, i jämförelse med de 

medelaktiva (72,2 %) och lågaktiva (56,3 %) ungdomar. Detta resultat gäller både flickor och 

pojkar. Inga betydande skillnader konstaterades mellan de olika kommunerna och stadsdelarna. Det 

fanns heller inga skillnader mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund.
24

   

 

1.4.2 Motivationens betydelse för eleven  

Motivation är ett område som har studerats bland ett flertal forskare utifrån en rad olika perspektiv. 

Vallerand och Bisonette menar att motivationen är någonting väldigt komplext.
25

 I studien Intrinsic, 

Extrinsic and amotivational Styles as predictors of behavior: A Prospective study utgår Vallerand 

och Bisonette från den så kallade självbestämmandeteorin
26

 . Författarna visar att inre motivation, 

yttre motivation samt amotivation har betydelse för att kunna förutsäga ett framtida beteende eller 

handlande. Vallerand och Bisonette menar att en hög grad av inre och yttre motivation i form av 

självbestämmande i större utsträckning leder till en bestämmelse över ett handlande eller beteende, 

medan amotivation däremot ska ha motsatt effekt.
27

 Slutsatsen grundas på studien, där ett antal 

deltagare medverkade i en obligatorisk kurs. De elever med hög grad av inre motivation avslutade 

kursen i större utsträckning än de deltagare som var amotiverade.
28

  

Grundarna till självbestämmandeteorin Deci och Ryan menar att yttre motivationsfaktorer, så som 

betyg kan leda till att individens utveckling av inre motivation blir hämmande. Författarna menar att 

det är viktigt att skapa förutsättningar för att eleverna ska utvecklas istället för att skapa belöningar 

för en ökad motivation.
29

 Förutsättningarna utgår ifrån eleverna, där undervisningen och 

användandet av en aktivitet ska framkalla ett intresse och en upplevelse. Det ska finnas 

valmöjligheter för eleverna genom en utmanande undervisningsnivå. En inre motivation hos 

eleverna leder ofta till ett kreativt engagemang och en större förståelse för aktiviteten och ämnet.
30

 

Genom att använda sig av en utmanande undervisningsnivå så får eleverna en större möjlighet att 

utveckla sin inre motivation. 

Lonsdale, Sabiston och Raedeke studerat faktorer som påverkar elevers motivation. De sist nämnda 

har jämfört elevers motivation för ämnet idrott och hälsa under en av de i studien deltagande 

                                                 
24

 Ibid.   
25

 Edward L. Deci & Richard M. Ryan, Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour (New  

 York: Plenum Press, 1985), s. 29. 
26

 Deci, s. 1.   
27

 Vallerand, s. 612.  
28

 Ibid.  
29

 Deci, s. 1.  
30

 Ibid. 
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eleverna egenvald lektion, där eleverna själva har fått valt aktivitet under lektionen och en lärarledd 

lektion, där läraren valt innehåll. Studien visar att användandet av self-determination 

(självbestämmande) ökar elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa vilket Londsale m.fl. 

menar leder till ett utvecklande av fysiska aktivitetsvanor hos eleverna.
31

  

Weiss anser att skolan har möjligheter att påverka elevers fysiska aktivitetsvanor.  Skolan bör möta 

elevernas specifika intressen hellre än att alltid hålla fast vid de traditionella sporterna och 

upplägget inom idrottsundervisningen. Skolans möjligheter att få eleverna fysiskt aktiva skulle växa 

om utbudet av tilltalande aktiviteter som finns i närområdet ökade och integrerades i skolan.
32

 

1.4. 3 Den sociala miljöns inverkan på motivationen 

 

En studie från Grekland visar att både den sociala miljön och individuella skillnader, såsom det 

moraliska stödet från någon vuxen påverkade elevernas inre motivation till att aktivt delta i 

undervisningen. Författarna Hassandra, Goudas och Chroni har kartlagt sju faktorer som påverkar 

individuella skillnader gällande inre motivation i undervisningen. Följande faktorer ingick i 

undersökningen kompetens, prestation, självständighet och mål, samt förståelse för 

lektionsinnehållet, meningsfullhet.  De faktorer som visade sig ha möjlighet att påverka elevers 

motivation på social miljö var lärarstilen, lektionens innehåll och moraliskt stöd.
33

  

 

Betydelsen av den sociala miljöns inverkan och betydelse på motivationen tas även upp i artikeln 

The Fun Factor in Physical Education där författarens syfte var att undersöka vad lärare och elever 

i ämnet idrott och hälsa anser vara ”roligt”.
34

 Resultatet i studien visar att eleverna anser att läraren 

har en betydande roll i om ämnet idrott och hälsa i skolan ska upplevas som positivt, roligt och 

motiverande.
35

 Det framkom också att läraren även kunde vara en bidragande faktor till att glädjen i 

undervisningen försvann.
36

 I undersökningen framgick att eleverna tyckte att undervisningen i idrott 

och hälsa är ett bra tillfälle för att umgås med sina klasskamrater och även att kamratskap är en 

bidragande faktor till om undervisningen upplevs glädjefylld.
37

 Även Ommudsen och Eikanger 

visar på att sociala faktorer som undervisningsmiljön och idrottslärarens beteende har betydelse för 

                                                 
31

 Chris Lonsdale, Catherine M. Sabiston, Thomas D. Raedeke, Amy S.C. Ha & Raymond K.W. Sum, “Self-

determined motivation and students' physical activity during structured physical education lessons and free choice 

periods”, Preventive Medicine , 48 (2009:1), s. 50.  
32

 M.R. Weiss, “Motivating Kids in Physical Activity”, President’s Council on Physical Fitness and Sports Research 

Digest, 3 (2000:11), s. 3-4.  
33

 Maria Hassandra, Marios Goudas & Stiliani Chroni, “Examining factors associated with intrincic motivation in 

physical education: a qualitative approach.” Pshychology of Sport and Exercise, 4 (2003), s. 211-223.   
34

 Garn, s. 281-297. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid.  
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elevernas motivation.
38

 

 

I likhet med tidigare studier
39

 har Lonsdale, Sabiston och Raedeke studerat faktorer som påverkar 

elevers motivation. Ovan nämnda författarejämför elevers motivation för ämnet idrott och hälsa 

under två lektioner, en där eleverna fick välja innehållet själva och en där läraren valde innehåll. 

Studien visar att användandet av self-determination (självbestämmande) ökar elevernas motivation 

till ämnet idrott och hälsa vilket Londsale m.fl. menar leder till ett utvecklande av fysiska 

aktivitetsvanor hos eleverna.
40

  

 

En annan betydande faktor för motivationen är motivationsklimatet som individen omges av. 

Hassmén et al. beskriver två typer av motivationsklimat.  Det första är ett resultatorienterat 

motivationsklimat som utmärks av att individen, i detta fall eleven, jämför sig med andra i t.ex. hur 

många mål individen gör. Ett sådant klimat skapar en rädsla för misslyckande hos individen vilket 

både hämmar utvecklingen och bidrar med negativa känslor och ett försämrat självförtroende.
41

 Det 

andra är ett process- och inlärningsorienterat motivationsklimat som går ut på att man sätter 

uppgiften och utförandet i centrum, det är processen till målet som är viktig. Detta 

motivationsklimat har visat sig leda till en lägre prestationsängslan samt en större glädje och 

tillfredsställelse hos eleverna.
42

  

 

Läraren i ämnet idrott och hälsa har en viktig roll för att skapa ett motivationsklimat för att 

uppmuntra både redan aktivt deltagande elever och de elever som är inaktiva i undervisning. Elever 

som motiveras av uppgiften och inte själva resultatet kommer sannolikt att fortsätta längre med 

aktiviteten, anstränga sig mer och lära sig att hantera motgångar. Detta leder på sikt till en positiv 

syn på fysisk aktivitet.
43

 

                                                 
38

 Yngvar Ommundsen & Silje Eikanger Kvalø ,”Autonomy-Mastery, Supportive or Perfor-mance Focused? Different 

teacher behaviours and pupils’ outcomes in physical education”, Scandinavian Journal of Educational Research, 51 

(2007:4), s. 385-413. 
39

 Hassandra, s. 211-223.   
40

 Chris Lonsdale, Catherine M. Sabiston, Thomas D. Raedeke, Amy S.C. Ha & Raymond K.W. Sum, “Self-

determined motivation and students' physical activity during structured physical education lessons and free choice 

periods”, Preventive Medicine , 48 (2009:1), s. 50.  
41

 Peter Hassmén., Nathalie Hassmén & Johan Plate. Idrottspsykologi. (Stockholm: Natur & Kultur, 2003), s. 164-180. 
42

 Ibid. 
43

 Ibid., s.14. 
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1.4. 4 Sammanfattning av forskningsläge  

 

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att den grupp av elever som icke deltar i skolämnet 

idrott och hälsa har undersökts i relativt liten omfattning.  Motivation har en stor betydelse för 

elevens deltagande. I en studie visade Lonsdale, Sabiston och Raedeke att användandet av self-

determination (självbestämmande), ökar elevernas motivation till ämnet idrott och hälsa. I studien 

TheFun Factor in Physical Education framkommer att den sociala miljön har betydelse för 

elevernas motivation i förhållande till undervisningen i idrott och hälsa. Där resultatet i studien 

visade att eleverna ansåg lärarens roll betydande för huruvida idrottsämnet uppfattas som positivt 

och roligt.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med att motivera sina 

elever att delta i undervisningen. För att besvara syftet i studien använder vi oss av följande 

frågeställningar.  

 Vilka metoder använder lärarna i ämnet idrott och hälsa för att få med så många elever som 

möjligt i undervisningen?  

 Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevernas motivation till aktivt deltagande? 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

 

I studien har vi valt att utgå från Vallerands social-psykologiska motivationsmodell. 

Motivationsmodellen bygger på forskning med fokus på inre-, yttre- och amotivation, dessa 

betraktas som tre centrala motivationstyper.
44  

 Motivationstyperna kan i sin tur delas in i 

undergrupper vilka kommer att beskrivas här nedan. 

 

Inre motivation grundar sig i handlingar som resulterar i positiva känslor samt glädje och där 

handlingen är självvald.
45

 Vallerand har delat in inre motivation i följande grupper; Instrinsic 

motivation to know: Man engagerar sig för tillfredställdhetens skull av det nya man lär sig i 

aktiviteten. Instrinsic motivation towards accomplishment: Man blir tillfredsställd av sig själv 

                                                 
44

 Robert J. Vallerand, ”Toward a Herarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation”, In Advances in 

Experimental Social Psychology, red, Mark P,Zanna (USA:Academic press,1997).      
45

 Ibid., s. 273.  
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genom att överträffa sig själv av det man lär sig av och av själva processen i sitt eget arbete. 

Instrinsic motivation to experience stimulation: Den tillfredsställelse man får genom utförandet av 

en viss aktivitet
46

  

  

Yttre motivation innebär att man eftersträvar en belöning i form av materiella ting eller social status, 

eller att man vill undvika en negativ konsekvens genom att inte genomföra uppgiften. Motivationen 

grundar sig i detta fall inte på själva handlingen, vilket kan medföra att individen kan ha negativa 

känslor kring uppgiften eller genomförandet
47

  Den yttre motivationen är även den indelad i olika 

grupper. Yttre reglering – External regulation, där motivationen styrs av en belöning som 

aktiviteten ger, t.ex. en lagspelare som efter hård träning får delta i matcherna. Introjicerad 

reglering – introjected regulation, där trycket från omgivning påverkar ens val att delta i en aktivitet 

i form av inställningar och värderingar. Samvetet får betydelse för valet att delta eller att inte delta. 

Identifierad reglering – Identified reguation, beteendet är självvalt och individen har ett intresse av 

att t.ex. utvecklas inom ett område. Integrerad reglering, valet av aktivitet står sig naturligt för 

individen och man väljer medvetet bort aktiviteter för att enbart fokusera på en viss aktivitet
48

 

  

Amotivation innebär att individen varken ser någon tillfredsställelse eller mening alls med 

aktiviteten och motivationen saknas. Amotivation kan uppstå då individen inte tycker sig ha 

förmågan att klara av en uppgift eller att uppgiften känns för krävande och kan komma att framkalla 

hjälplöshet.
49

  

  

Modellen av Robert Vallerand är uppdelad i de tre centrala motivationstyperna och den globala- 

kontextuella- och situationella nivån. Den globala nivån handlar om samspelet med omgivningen, 

individens levnadsmiljö och hur värderingar och attityder kan påverka individens motivation 

gentemot själva aktiviteten. Den kontextuella nivån visar på hur motivationen för t.ex. ett visst 

ämne kan påverkas av faktorer som lärare eller ledare och av deras ledarstilar eller pedagogik samt 

gruppen och dess sammanhållning. Den situationsspecifika nivån åskådliggör hur den för stunden 

upplevda motivationen till en aktivitet lätt kan påverkas av så väl sociala faktorer som belöningar 

och att den även kan förändras över tid.
50

 

                                                 
46

 Ibid., s. 278. 
47

 Ibid., s. 279. 
48

 Ibid., s. 281. 
49

 Ibid., s .279. 
50

 Ibid., s. 288-294. 
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De tre ovan nämnda specifika nivåerna dvs. den globala, den kontextuella och den situationella 

nivån är relevanta då vi tittar på vilka faktorer som kan både bidra till och öka graden motivation 

hos en elev. 

2. Metod  

2.1 Kvalitativ intervju 

 

För att uppnå syftet med vår studie och kunna urskilja och särskilja olika handlingsmönster valde vi 

att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Sex verksamma lärare inom idrott och hälsa deltog i 

studien, tre lärare från Stockholms kommun och lärare från Sundsvalls kommun. Vårt intresse 

ligger i att undersöka respondenters pedagogiska exempel på hur de får sina elever att delta i idrott 

och hälsa undervisningen. Eftersom vi vill möjliggöra för samtalen att utvecklas och förändras 

allteftersom dialogen fortgår har vi valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Vår modell 

baseras på fasta frågeområden och en del fasta frågor som utvecklas med en obestämd frågeföljd 

beroende på hur samtalet utvecklas.  

2.2 Urval och procedur 

 

I vår studie ingår sex grundskolor med åk 6-9. Vi har valt att genomföra studien på sex lärare i 

ämnet idrott och hälsa som är verksamma på tre grundskolor i Stockholmsområdet och tre 

grundskolor i Sundsvallsområdet. Detta oberoende av lärarnas bakgrund men i syfte att samla in 

exempel på hur lärarna motiverar sina elever att delta i undervisningen. Vi valde att göra ett 

strategiskt urval för att säkerställa tre lärare från Stockholms respektive Sundsvalls kommun. Detta 

för att få en regional spridning av respondenter. Valet av respondenter skedde genom att vi 

sammanställde en lista från Stockholmsområdet och en från Sundsvallsområdet, där skolorna 

storleksmässigt var likvärdiga. Därefter lades alla skolor inom Stockholmsområdet för sig och 

Sundsvallsområdet för sig. Vi drog tre stycken skolor från vartdera området. De verksamma lärarna 

på de sex valda skolorna kontaktades via e-post där studiens syfte samt en förfrågan om de ville 

delta i studien bifogades. Vid fyra av de sex valda skolorna fanns det fler än en verksam 

idrottslärare som undervisade åk 6-9. Därefter kontaktades slumpmässigt den lärare i ämnet idrott 

och hälsa som stod först på personallistan på den berörda skolan. Fem av lärarna som vi på så sätt 

valde ut för studien accepterade att ställa upp på en intervju medan den sjätte tackade nej på grund 

av tidsbrist. För att komplettera bortfallet av denna respondent drogs en fjärde person från det 
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område som bortfallet låg i.  

Tid och plats för intervjuerna bestämdes efter att respondenterna bekräftat sin medverkan i studien. 

Vi var noga med att förklara för de inblandade lärarna att intervjun var frivillig och att vi utlovade 

informanterna anonymitet. Inte heller skolorna där respektive informant arbetar kommer att 

benämnas vid namn i vår studie.  

 

Innan vi träffade respondenterna genomförde vi en pilotstudie på en verksam lärare. Intervjun 

spelades in på diktafon för att kontrollera tekniken samt var den skulle placeras för att det skulle bli 

så tydligt som möjligt att höra. Intervjun genomfördes, läraren gav synpunkter och därefter 

utvecklades intervjumallen.  

 

Intervjuerna genomfördes på berörda skolor, på en avskild plats. De varade från 50  

till 90 minuter och samtalen spelades in på diktafon. Innan intervjun förklarade vi syftet med 

studien samt repeterade den etiska aspekten på vår intervjustudie. Själva intervjun gick till så att det 

främst var en av oss som förde talan, medan den andre satt och antecknade och kom med relevanta 

följdfrågor. Intervjuerna transkriberades efter genomförandet. 

2.3 Respondenternas bakgrund 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av de sex respondenternas bakgrund. För att inte röja 

respondenternas identiteter har vi valt att döpa om dem. Samtliga intervjuer inleddes med 

bakgrundsfrågor rörande respondenternas bakgrund inom ämnet idrott och hälsa.  

 Conny, 39 år. Utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa samt de samhällsorienterande ämnena. 

Verksam lärare i åtta år, på den aktuella skolan i fem år.  

Peter, 31 år. Utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa. Verksam som lärare i ämnet idrott och hälsa i 

två år på den aktuella skolan.  

Maria, 26 år. Utbildad lärare i idrott och hälsa samt vikarie som matematiklärare. Verksam lärare i 

ämnet idrott och hälsa tre år. Ett år på den aktuella skolan.  

Lars, 31 år. Utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa. Verksam lärare i sju år, sex år på den aktuella 

skolan.  

Jenny, 31 år. Utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa. Verksam lärare i två år på den aktuella skolan, 

har vikarierat utan utbildning tidigare i ett och ett halvt år.  

Sam, 45 år. Utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa samt de naturorienterande ämnena. Verksam 

lärare i nio år, tre år på den aktuella skolan.  
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2.4 Reabilitet och Validitet 

 

Reabiliteten bestäms av hur mätningarna har utförts och hur noggrant resultatet har bearbetats och 

detta påverkar resultatets tillförlitlighet
. 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie är inte densamma som i 

en kvantitativ studie och därför måste man i samband med kvalitativa studier tänka lite annorlunda 

kring begreppet. 
51

 Vid kvalitativa intervjuer handlar reabiliteten om att visa läsaren hur studien har 

gått till väga steg för steg för att på detta sätt göra studien trovärdig. Social önskvärdhet är ett 

fenomen som kan inverka på reliabiliteten. Vi kan inte med säkerhet äga visshet om att de 

intervjuade har gett tillförlitlig information eftersom tillförlitligheten kan påverkas av samspelet 

mellan intervjuaren och informanterna och de kan ha gett oss svar som de antog förväntades av 

dem. Likaså kan vi inte garantera att vi har speglat informanterna på ett korrekt sätt, vilket även det 

påverkar reliabiliteten.  

 

Med validitet menas att vi har mätt det vi har avsett att mäta. I kvalitativa studier genomsyrar 

strävan efter god validitet alla delar av forskningsprocessen. 
52

 Vi bedömer validiteten som god då 

vår datainsamling gav möjlighet att besvara vårt syfte.  

2.5 Forskningsetisk diskussion 

 

Det finns ett flertal etiska överväganden som vi har tagit hänsyn till i vår studie. Samtliga 

intervjuade informerades om studiens syfte och att intervjuerna och det material som där framkom, 

skulle komma att användas i en uppsats. Informanterna har gett sitt samtycke till att delta i studien 

och all medverkan har skett på frivillig basis. Informanterna kunde när som helst under intervjun 

avbryta eller påpeka att valda delar av intervjun inte skulle behandlas vidare i uppsatsen.  

 

                                                 
51

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur: 1997), s. 101-102.   
52

 Ibid.  
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3. Resultat  

 

Nedan följer en redovisning av intervjudata. Vi har kategoriserat de centrala delarna från 

intervjuerna utifrån studiens frågeställningar för att på så sätt besvara studiens syfte. Varje 

respondent representeras inte med ett citat under respektive frågeställning, då ett urval av citat har 

gjorts. 

Utbildad lärare idrott och hälsa samt i de samhällsorienterande ämnena, Conny (C).   

Utbildad lärare i idrott och hälsa, Peter (P).  

Utbildad lärare i idrott och hälsa samt vikarie i matematik, Maria (M).   

Utbildad lärare i idrott och hälsa, Lars (L).  

Utbildad lärare i idrott och hälsa, Jenny (J).  

Utbildad lärare i idrott och hälsa samt i de naturorienterande ämnena, Sam (S).   

3.1 Metoder för att motivera  

 

För att besvara följande frågeställning: Vilka metoder använder lärarna i ämnet idrott och hälsa för 

att få med så många elever som möjligt i undervisningen? Så använder vi oss av kommande 

sammanställning och citat ur intervjuerna med respondenterna, då respondenterna använder sig av 

en eller flera metoder.  

Sam, (S) förklarar sin metod:  

(S): Jag använder mig av en akademisk kvart, mina idrottslektioner varar i 65 minuter. (---) 

Akademisk kvart innebär att eleverna har femton minuter på sig att komma och delta i 

idrottsundervisningen från att den börjar. Vi tar t.ex. 8c som har lektion på tisdagar med start 

10.00. De har då från 10.00 till 10.15 på sig att bestämma om de ska vara delaktiga. (---) Stressen 

har jag märkt är en bidragande faktor att de inte kommer, att de måste stressa mellan lektionerna 

och det kan påverka deras delaktighet. (---) Sedan det infördes har antalet elever som är aktiva i 

undervisningen ökat.  

Conny, (C) förklarar sin metod som bygger på tillit och trygghet.  

(C): Jag använder mig utav tryggt ledarskap, då menar jag att eleverna ska känna sig trygga i 

undervisningen. Kränkningar tolererar jag inte, (---) Det viktiga är inte målen i fotboll utan det är 

vägen dit, processen som det så fint heter. Hur bollen tog sig dit, samarbete (---) Något som jag 

heller inte tolererar är utropen som eleverna gör när lag ska delas in. Allting sådant har jag tagit 
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bort. Här är det jag som väljer vem som ska spela med vem och i vilket lag. Inga ord eller suckar 

ska förekomma. Sedan ska eleverna självklart få utvecklas, men de finns gränser.  

Samtliga respondenter menar att trygghet har stor betydelse. Att alla elever ska få känna sig trygga i 

sig själva, med ledaren och inom gruppen. Samarbetsövningar och gruppövningar är något som bör 

läggas fokus på vid terminsstarter, enligt tre respondenter. 

 En av dessa är Peter, (P) som tydliggör:  

(P): Hit kommer det nya elever när det är dags att börja på högstadiet. (---) Vi får in elever från 

mindre skolor som kommer till oss. (---) Det viktiga är att dessa får lära känna varandra, för en god 

sammanhållning och miljö. Därför arbetar jag med detta de första lektionerna tillsammans. (---) 

Jag vet att flera klasslärare också har börjat med detta, en form av teambuildning.  

Gällande värdegrundsarbetet i skolan svarar respondenterna att det sker dagligen i form av att 

eleverna ibland måste läxas upp, uppfostras och tillrättavisas som en respondent uttryckte sig. Jenny 

förklarar sin syn gällande konflikter och konflikthantering.  

(J): Arbetet sker genom att prata ut om bråk, vad och hur man säger saker till varandra och i vilka 

situationer. Vid ett bråk, varför blir helt plötsligt hela klassen delaktig?  

En respondent menar på att arbetet i dag som lärare går ut på att skapa förutsättningar, samtidigt 

som eleven själv måste lära sig och utvecklas. (S): Kan inte få allt serverat.  

Samtliga respondenter har under sin tid som verksamma lärare använt sig av eleverna när 

lektionsplaneringen ska utformas. Vissa respondenter menar på att de fick ”hjälpmedlen” från 

högskolan och universiteten mer eller mindre, men att de under åren har utvecklat dem själva. 

Elevernas delaktighet i planeringen varierar hos respondenterna, oftast skedde detta genom att 

eleverna anonymt vid terminens start fick skriva vilka aktiviteter de önskade under terminen.  

Lars förklarar hur hans metod går till: 

(L): En viktig del tycker jag är att låta eleverna vara delaktig i lektionsplaneringen. Varje 

terminsstart får de själva komma med önskemål om lektionsinnehållet. Förr, när jag var 

nyexaminerad, det var några år sedan nu, då lät jag eleverna skriva anonymt men de gör jag inte 

idag (---) Som lärare är det ganska lätt att läsa av elever, första lektionerna gör jag det, för då ser 

man även vilka som är mer framåt och vilka som är mer tillbakadragna. Därefter så ser jag i 

planeringen vad de önskar sig. Ofta är det de sakerna som även hamnar på planeringen i slutändan 
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(---) För på så sätt hoppas jag att jag motiverar dem att delta fram tills deras ”önskemål” kommer 

och att eleverna förhoppningsvis känner sig sedda.  

Vid intervjufrågan om eleverna kunde påverka lektionsinnehållet eller övningen under pågående 

undervisning så var respondenterna eniga om att de sällan eller aldrig förekom. Dock ansåg vissa 

respondenter att eleverna ibland kunde få leda en egen övning under pågående lektion, ifall 

respondenterna såg att detta kunde bidra med positiv energi till lektionsinnehållet.  

3.2 Faktorer som påverkar elevers motivation   

 

Under rubriken besvaras frågeställningen: Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevernas 

motivation till aktivt deltagande? Här nedan har vi gjort en sammanställning av samtliga intervjuer 

där respondenterna har angivit orsaker till vilka faktorer som påverkar elevens aktiva deltagande i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Samtliga respondenter i undersökningen menar att det är lätt att motivera de elever som redan på 

fritiden är fysiskt aktiva, medan det är en svårare uppgift att motivera de elever som inte rör sig på 

fritiden.  

Lars, (L) tydliggör detta:  

(L): De elever som deltar i min undervisning idag, är till större del även aktiva i föreningslivet. Vi 

har på skolan många bollspelare. Inte för att de präglar undervisningen, (---) Det är betydligt 

svårare att få icke aktiva att delta. Jenny, (J) är inne på samma spår och menar:  

(J): Undervisningen är så öppen i ämnet idrott och hälsa. Med öppen menar jag utpekande. I 

biologin kan du ändå ”låtsas delta” medan du i idrotten enbart har dig själv. (---). Då blir det 

oftast så att de som redan är aktiva, de kan delta utan större problem, ”de är vana att stå i 

rampljuset”. Medan de som inte är fullt så aktiva, har större problem med det och det är de 

eleverna som måste motiveras för att våga kliva fram.   

Peter, (P) förklarar sin syn:   

(P): De elever som är mindre aktiva på fritiden är också de elever vi kanske måste motivera mer, 

men så behöver de självklart inte vara. Det finns faktiskt elever som vill vara aktiva men som 

saknar kunskap eller inte vågar sig ut i föreningslivet eller helt enkelt saknar stödet hemifrån (---) 

… och det är då vi måste motivera dem ut i det. (Paus) Men vi får heller inte glömma att motivera 

de elever som redan deltar, för det är lätt hänt. De behöver också utvecklas.  
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Både Maria och Peter syftar på att arbetet i ämnet idrott och hälsa idag bygger på att få eleverna så 

aktiva som möjligt. Eleverna ska hinna pröva på en rad aktiviteter som de kanske aldrig får någon 

djupare förståelse kring.   

Maria utvecklar: 

(M): Ämnet syftar till att lära sig lite av mycket istället för att gå in på djupet.(paus) Tar vi t.ex. 

matten. Eleverna måste ha en grund för att förstå annars kommer de inte vidare. De kan aldrig 

utvecklas, en grund som sällan byggs upp i idrottsundervisningen, utan där kan ena lektionen 

innehålla badminton och nästa ishockey. Där matten kan innehålla samma ”övning” i fyra- fem 

veckor.  

Peter säger att skolan bygger på att eleverna ska lära sig, men den fokuserar aldrig på vad eleverna 

vill lära sig. Peter menar på att skolan borde ta till vara på elevernas önskan att lära sig, istället för 

att hela tiden själv bestämma innehållet. På så sätt skulle eleverna bli motiverade. Dock menar Peter 

att tiden är ett stort problem för denna sorts undervisning.  

Både Lars och Conny berättar om att skolorna har blivit en arena för skönhetsideal och 

märkeskläder. Klädernas utseende har fått en avgörande roll i om man som elev är delaktig i 

undervisningen. De övriga respondenterna pratar även om klädernas betydelse men i en annan 

utsträckning, de menar på att eleverna oftast glömmer sina ombyten hemma av en rad olika 

anledningar. 

Lars, (L) förklarar:  

(L): Kläderna är ett stort problem, antingen vill inte eleverna visa upp sig i sina idrottskläder för att 

de inte är ”inne” eller så har de glömt kläderna hemma. (paus) Borde det inte egentligen vara 

lättare om det fanns en skoldress som bestod av strumpor, en t-shirt och ett par shorts som eleverna 

hade tillgång till och som alltid fanns på skolan? På så sätt skulle eleverna aldrig glömma sina 

kläder, ingen skulle bli nedtryckt på grund av kläderna och alla skulle få känna samhörighet. (---) 

Men de är klart, de är en kostnadsfråga som med allt annat och sedan skulle väl eleverna ändå 

komma på någon annan bortförklaring.  

Respondenterna är alla eniga om att de har varit tvungna att släppa på kraven gällande att få delta i 

undervisningen. Anledningarna till detta var bland annat att annars hade det knappt deltagit några 

elever i undervisningen eller att eleverna inte hade något underlag för att få betyg.  

Peter, (P) tydliggör problematiken:  
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(P): Förr var eleverna tvungna att vara ombytta på mina lektioner, från topp till tå. Men idag är det 

inte längre så. Nu krävs det bara att eleven tar av sig strumporna, på grund av halkrisken, sedan 

får eleven delta aktivt i undervisningen. (---) Jag har varit tvungen, annars har jag knappt haft 

några delaktiga elever alls. Jag fick flytta mina gränser.  

Lars, (L) påpekar betygsdelen:  

(L): Det är viktigt att påpeka för eleverna angående både betyg och hygien. Att vara ombytt är ändå 

betygsgrundande för mig i form av aktivt deltagande. Det krävs engagemang och man ska veta 

hygienens betydelse. Samtidigt som det finns så många andra faktorer (---) Vad som sägs hemma 

t.ex. Vi som arbetar inom skolan ska på något sätt även uppfostra och lära ut till eleverna, något 

som de redan har lärt sig hemifrån. Där många elever redan har lärt sig fel (---) Det kan vara att 

de sällan behöver duscha, om jag ska prata om den hygieniska delen, eller i allmänhet, hur de 

uppför sig mot andra.  

Conny, Jenny och Sam säger alla att lektionsinnehållet har en stor betydelse, om inte den största till 

att få eleverna delaktiga. De menar att innehåll som dans är det innehåll som eleverna är minst 

delaktiga i överlag . Övriga respondenter menar på att lektionsinnehållet egentligen inte ska ha en 

sådan stor betydelse om man som lärare i ämnet idrott och hälsa har gått in och förklarat för sina 

elever vad som gäller med ämnet. Vad som förväntas av eleverna, undervisningen och sig själv som 

lärare.  

Sam, (S) förklarar:  

(S): Lektionsinnehållet i sig påverkar eleverna ibland. Framförallt när det är dans på schemat så är 

det mindre elever överlag som kommer till undervisningen än i vanliga fall. Det som dock är 

anmärkningsvärt är att de som sällan är med annars är med vid dessa tillfällen. (---) Det kan hända 

att de inte känner sig lika dåliga och nedvärderade av sina kamrater än i vanliga fall. En chans att 

uttrycka sig.  

Jenny hänvisar till ett svar tidigare i intervjun där hon syftade på att undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa är utpekande. Hon förklarar att oavsett lektionsinnehåll, klasskamraternas påverkan eller 

kläderna så har du som elev ingen möjlighet att gömma dig från undervisningen. Antingen deltar du 

aktivt eller så sitter du på sidan, där den enda giltiga anledningen kan vara en skada eller sjukdom. 

Jenny menar att under andra lektioner i skolan så kan man vara lika frånvarande som i 

idrottsundervisningen men att det inte syns, eftersom eleven kan gömma sig bakom en bok. Lars, 

(L) förklarar vad han anser är viktigt:    
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(L): Det är därför viktigt att låta dem vara med och påverka lektionsinnehåll, för de utvecklas av 

det som de tycker är intressant.  

Respondenterna talar även om att lektionsuppläggen har stor betydelse, att det handlar om att inte 

fastna och vara förutsägbar utan att förnya sin undervisning. Kamraternas betydelse och 

lektionsinnehållet är något som respondenterna talar om och förknippar med varandra.  

Jenny, (J) utvecklar detta:  

(J): Är man som elev deltagare i en grupp om några stycken och det finns en ledare som kanske har 

en negativ inställning i ämnet idrott och hälsa, så påverkar detta såklart de övriga eleverna. 

Speciellt om de eleverna inte är fysiskt aktiva på fritiden eller idrottar i föreningslivet. Då är de lätt 

påverkade. Kommer ledaren och säger t.ex. att bordtennis är dötråkigt, då påverkas de andra i 

gruppen att också tycka detsamma. Vem går emot ledaren och riskerar att bli utanför? (---) Efter ett 

tag känner man klassen, man kan läsa av vilka som vill delta i ”gruppen” och vilka som inte vill. 

De enda man kan göra då är att tjata på dem som inte vill, att de måste delta för att få betyg. För 

på så sätt kan eleven i gruppen delta utan att ledaren blir sur.  

Även trygghet i en klass har en avgörande roll för deltagarantalet. Sam, (S) förklarar det såhär:  

(S): En bra klass är en klass där samtliga sköter sitt. Alltifrån att klara sig i duschen, till att ta med 

sig kläder och att delta i undervisningen. Där alla elever är accepterade. Tyvärr ser det inte ut 

så.(paus) Elever påverkar varandra, på gott och ont. Mestadels ont nu för tiden. Klasserna saknar 

en god ledare.(---) En god ledare är trygg i sig själv och sin omgivning. Den personen har 

någonstans på vägen blivit stimulerad på ett bra sätt.  

Lars, (L) bygger vidare på trygghetsdelen: 

(L): Gruppsammanhållningen, dynamiken är viktig. Jag tror att elever som i grund och botten inte 

känner sig trygga, kan heller inte utvecklas eller växa. (paus) Det är som på arbetsplatser, vuxna 

människor kan göra val i livet, antingen jobba vidare eller säga upp sig. Men skolan fungerar inte 

så, eleverna är fast. De har inget val än att fortsätta undervisningen i ett dåligt klimat. 

Respondenterna är eniga om att lärarens roll är bland det viktigaste i undervisningen. Uppmuntran, 

vägledning, stöd, förälder och lyssnare är ord som de använder sig av när de beskriver sin yrkesroll. 

Kroppsspråk och hållning har stor betydelse, Jenny utvecklar detta då hon berättar om ett möte med 

en praktikant: 
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(J): Kommer praktikanten eller vikarien in och kollar ner i golvet. Inte ens möter elevernas blickar. 

Då läser eleverna av den personen direkt. Har den här praktikanten otur så finns det starka 

individer i klassen som kan skapa problem. (---) Trots att man är osäker, eller har en dålig dag så 

får man inte visa det, åtminstone inte försöka visa det. Första gången som praktikant var man alltid 

nervös, därför har jag sagt till mina praktikelever att de ska undervisa något de är säkra på, då 

behöver de aldrig kolla ner i golvet första lektionen.  

Sam förklarar hur han menar med ordet förälder: 

 

(S): Ibland krävs det att man är en förbannat bra pedagog men ibland måste man bara släppa allt 

och gå in och uppfostra. Vara en förälder. Det kan vara allt från att eleven beter sig opassande till 

att kläderna hela tiden glöms bort. Då är de bara till att skriva en komihåg-lapp.  

4 Sammanfattande diskussion  

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa motiverar elever att 

delta i undervisningen i skolämnet idrott & hälsa.  Vi använde oss av följande frågeställningar.  

Vilka metoder använder lärarna i ämnet idrott och hälsa för att få med så många elever som möjligt 

i undervisningen? Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevernas motivation för ett aktivt 

deltagande? I detta avsnitt diskuterar och analyserar vi studiens resultat utifrån de ovanstående 

frågeställningarna . Resultatet sätts i relation till delar av forskningsläget samt den teoretiska 

utgångspunkten.  

Vilka metoder använder lärarna i ämnet idrott och hälsa? 

 

Resultatet visade att våra respondenter fann sitt uppdrag som lärare allt svårare och att det idag 

finns fler elever som behöver motiveras. Detta påstående stärks av Skolinspektionens granskning 

2010
53

 som visade att var femte elev inte deltog i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Lärarna i 

vår undersökning var överens om att de elever som framförallt behöver motiveras till deltagande i 

undervisningen i idrott och hälsa är de elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid. Motivation är 

någonting som är betydande för alla och även de elever som redan är fysiskt aktiva behöver 

motiveras och stimuleras för att de ska fortsätta utvecklas.   

Respondenterna hade enligt dem själva goda exempel på hur de motiverade sina elever att aktivt 

delta i undervisningen .  

                                                 
53
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En av de deltagande lärarna Sam använde sig av en ”akademisk kvart” för att locka eleverna till 

lektionerna. Detta kan givetvis vara en regel som eleverna själva anser vara positiv. Vi undrar dock 

om detta kan leda till att eleverna på sikt inte bryr sig om att passa den angivna lektionstiden. Vid 

schemaläggning bör idrott- och hälsalektionerna för att undvika stress och sena ankomster i största 

möjliga mån läggas så att det finns gott om tid för ombyte både innan och efter lektionen.  

Trygghet i gruppen visade sig vara ett viktigt inslag. Flera av våra respondenter sade sig arbeta 

aktivt med samarbetsövningar i elevgrupperna, speciellt i början av en termin. Detta är någonting 

som vi tror är väldigt betydande. Skolan är en social miljö där eleverna interagerar med varandra 

både i och utanför klassrummet . Atmosfären i klassrummet påverkas av samspelet och relationerna 

i gruppen och detta har en stor del i utvecklandet av elevernas självkänsla. Vallerand beskriver med 

den ”globala nivån” hur samspelet med omgivningen påverkar individens motivation. 
54

Det är vår 

övertygelse att klimatet i skolan har en stor inverkan på elevernas agerande. Vi tror att ett varmt, 

vänligt och accepterande klimat i gymnastiksalen kommer att ha en positiv verkan på elevernas 

motivation till deltagande i undervisningen. En elev som känner sig accepterad, trygg i sig själv och 

i gruppen kan bygga en stark självkänsla och ett självförtroende som gör att eleven vågar delta i 

större utsträckning. Samarbetsövningar är enligt oss ett mycket bra sätt att sammansvetsa en 

elevgrupp.  

En av våra respondenter Jenny betonar vikten av att prata ut om bråk i klasserna. Detta är någonting 

som vi också vill lyfta fram som en betydande del i skapandet av en god skolmiljö. Som lärare 

måste man vara väl medveten om hur man ska hantera och lösa konflikter som kan uppstå i skolan. 

Detta är en skyldighet. På varje skola ska det finnas en likabehandlingsplan där åtgärder för 

trakasserier och annan kränkande behandling finns beskrivna. Konflikthantering är svårt och därför 

bör all personal som arbetar inom skolans värld få kontinuerlig utbildning i området.  

Deci och Ryan menar att det är viktigt att skapa förutsättningar för eleverna i form av att 

undervisningen och att användandet av en aktivitet ska framkalla ett intresse och en upplevelse, en 

valmöjlighet samt en utmanande undervisningsnivå.
 55

  En inre motivation enligt Vallerands 

motivationsmodell grundar sig i handlingar som resulterar i positiva upplevelser och där aktiviteten 

är självvald. Peter och Lars talar om detta i vår studie.  Skolan lär eleverna för lärandets skull 

istället för att ta hänsyn till vad eleverna själva vill lära sig. Detta är något som tidigare forskning 

också har kommit fram till. Skolan har möjlighet att påverka elevers fysiska aktivitetsvanor, dock 

gäller det att möta elevernas intressen
56

. Ser man det utifrån Vallerands motivationstyp inre 
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motivation och dess undergrupper instrinsic motivation to know samt instrinsic motivation towards 

accomplishment och kopplar samman dessa, anser vi att eleverna inte enbart ska få testa på nya 

aktiviteter utan att de dessutom ska få fördjupa sina kunskaper inom de aktiviteter som de finner 

intresse för. På så sätt skapas nya utmaningar för eleverna, utmaningar som kan stimulera elevens 

motivation vilket också kan leda till ett aktivt deltagande. På detta sätt får eleven således möjlighet 

att överträffa sig själv vilket kan leda till en känsla av tillfredsställelse.
57

 Det handlar om att behålla 

likväl som att skapa nytt intresse för aktiviteter i ett långsiktigt perspektiv för eleven.  Detta är en 

stor svårighet och utmaning för en pedagog. Samtidigt som det är viktigt att utmana sina elever 

tycker vi också att det är av största vikt att anpassa lektionsinnehållet efter gruppen. Om en elev 

aldrig får känslan av att lyckas med en uppgift finns det risk att eleven tappar motivationen och blir 

amotiverad.  Amotivation kan uppstå då individen inte tycker sig ha förmågan att klara av en 

uppgift eller då uppgiften känns för krävande.
58

  

En av respondenterna beskriver problemet med att känna sig uttittad och utsatt. Det går inte att 

gömma sig och det enda sättet att undgå att synas blir att sätta sig på sidan av.  I andra ämnen är det 

inte lika tydligt om man inte hänger med eller ”deltar” i undervisningen.  Eftersom ämnet idrott och 

hälsa till stor del består av aktivt deltagande under lektionerna, det vill säga i rörelse, måste eleven 

hela tiden vara ”närvarande” för att utvecklas, medan det i andra ämnen, t.ex. historia går att klara 

av vissa moment i undervisningen trots att man inte är närvarande på lektionen. Detta ställer höga 

krav på idrottsläraren som måste försöka få sina elever delaktiga i undervisningen. Vi tror i enlighet 

med Lars att elevernas medbestämmande i lektions och terminsplanering är en viktig faktor i 

motivationsarbetet. Då eleverna får känna sig delaktiga tror vi att dem också i större utsträckning 

vill vara deltagande. Detta påstående styrks av Deci och Ryan som med sin självbestämmandeteori 

säger att människor behöver bestämma över sina handlingar och sig själva samt kunna påverka sina 

egna beslut.
59

 Skolinspektionens tillsyn visade att bollspel och bollekar var klart dominerande som 

lektionsaktivitet medan andra aktiviteter var betydligt mindre förekommande i de granskade 

lektionerna. Kanske skulle förhållandet se annorlunda ut om eleverna i högre grad fick bestämma 

lektionsinnehållet?  

Vilka faktorer påverkar elevernas motivation till ett aktivt deltagande?   

 

I forskningsläget framkom det att sociala faktorer som undervisningsmiljö och idrottslärarens 
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beteende har visat sig ha betydelse för elevernas motivation.
60

 Detta berör lärarna även i vår studie 

när de nämner vilka faktorer som har betydelse för elevernas motivation och delaktighet i 

undervisningen. Vallerand tar upp detta i sin motivationsmodell under motivationstypen yttre 

motivation och dess undergrupp, introjiurad reglering – introjected regulation, där individen 

påverkas av trycket från omgivningen i fråga om värderingar och inställning.
61

 Detta i sin tur stärks 

av den kontextuella nivån, där läraren kan vara en bidragande faktor på såväl gott som ont, vilket 

även tidigare forskning bekräftar i fråga om förhållningssätt från läraren gentemot eleverna. Detta 

eftersom motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man har 

gjort utifrån de bemötanden man har fått.
62

  

 

Lärarens kroppsspråk kan ha en betydelse och det är något som en respondent tar upp i vår studie 

när hon refererar till en praktikant som möter klassen för första gången. Tonfall, beröring och 

uttryckssätt är några saker som eleven påverkas av och även lärarens inställning och förväntningar 

på lektionen tycks påverka elevernas motivation och inställning.
63

 Detta är något som vi anser att 

alla människor har erfarenhet av .  I möte och kommunikation med andra individer blir vi påverkade 

av deras uppfattningar och inställningar.  Vi anser att föräldrar, vänner och lärares förhållningssätt 

och synpunkter påverkar oss och vår inställning samt motivation till livet och vad livet har att 

erbjuda. Kopplar man ihop detta med lärares inställningar och bemötanden, så har man mött både 

bra och mindre bra pedagoger och personligheter som har färgat den egna inställningen till vissa 

ämnen. Läraren har en stor betydelse för hur eleven uppfattar ämnet. Duktiga pedagoger är en 

förutsättning för god undervisning.  

I vår studie har våra respondenter till stor del fokuserat på faktorer som kopplats samman med yttre 

motivation som förklaring till elevers motivation och deltagande i idrott – och hälsaundervisningen. 

Bland de faktorer som ansågs ligga bakom elevernas vilja till delaktighet fanns ombyte och val av 

gympakläder. Lärarnas resonemang runt ombyte visade sig bli en av de centrala frågorna i 

undersökningen. Ombyte är idag en bidragande faktor till att många elever inte är aktivt deltagande 

i undervisningen. Respondenterna upplevde ombyte till idrottskläder så problematiskt att de varit 

tvungna att lätta på krav angående ombyte för att få fler elever att delta.  En av respondenterna 

menar att fler elever skulle bli delaktiga ifall eleverna fick ett ombytesset som fanns på skolan. 

Detta skulle enligt honom leda till att ingen elev skulle glömma ombyte eller bli kränkt för sina 

kläder.  Vi ställer oss frågande till detta då vi anser att det bara är en temporär lösning på problemet.  
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Det ytliga problemet får visserligen en lösning men det löser inte elevens egentliga anledning till att 

inte vilja delta i undervisning. Yttre motivation i form av exempelvis ombytesregler eller kanske 

enligt oss ännu vanligare, betyg kan sporra elever till deltagande och ses som en belöning men för 

att kunna skapa en långsiktig lösning krävs också enligt oss en förståelse för vad som har betydelse 

för den inre motivationen.  

Lektionsupplägg och kamratskap är två faktorer som respondenterna förknippar med elevernas 

deltagande i undervisningen. Båda är exempel som har att göra med inre motivation. Eleven 

upplever inre motivation när den utför en aktivitet av intresse och för aktivitetens skull. Dessa två 

faktorer visar på att om beteendet är självvalt inför aktiviteten vilket medföljer en ökad 

motivation.
64

 

 

Kamratskap i gruppen och gruppsammanhållning leder till att eleven känner tillhörighet. Det är 

viktigt för alla elever att känna sig accepterade och trygga i gruppen. Detta är någonting som vi 

verkligen tycker ska uppmärksammas. Vi ser en trygg undervisningsmiljö som a och o för lärande. 

Någonting som är förvånande är att inte någon respondent har nämnt något om att ämnet ska 

innehålla glädje, vara lustfyllt och roligt. Tidigare forskningen inom området tar nästan samtliga 

upp att eleverna bör tillåtas ha roligt under lektionerna. Upplever eleverna glädje under 

idrottsundervisningen i skolan är sannolikheten stor att de fortsätter vara fysiskt aktiva som äldre. 

Att man som ledare kan sprida glädje omkring sig är ett av de viktigaste attributen till att motivera 

inaktiva elever.
65

 Eleverna anser att läraren har en betydande roll i om ämnet idrott och hälsa i 

skolan ska upplevas som positivt, roligt och motiverande.
66

 Vi tycker att det känns tabubelagt, att 

ämnet inte får ses som roligt för då blir det inte ett kunskapsämne utan mer ett "leka av sig"-ämne. 

Trots detta visar forskning att glädje ökar motivationen hos eleverna.
67

  

4.1  Slutsats  

 

Efter genomförd studie är en av våra slutsatser att de kanske inte enbart är elevens motivation som 

behöver förstärkas och uppmuntras utan även lärarens. Ju fler intervjuer som vi genomförde, desto 

starkare växte en insikt om att det kanske inte var elevernas motivation vi främst skulle ha haft 

fokus på i studien, utan även lärarnas motivation till att vilja engagera sig i sin undervisning och sin 

elevgrupp. Resultatet visar att våra respondenter har exempel och metoder på hur de motiverar sina 
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elever till att aktivt delta. Respondenterna har också egna exempel på lösningar som skulle kunna 

utveckla motivationen hos eleverna. Förslagen finns hos respondenterna, men vi ställer oss frågan 

om viljan att genomföra dessa lösningar finns?  

I vår inledning undrade vi om det kanske rentav är en omöjlighet för lärarna att motivera alla sina 

elever? Vi tror inte att så är fallet, däremot så tror vi att det verkligen krävs ett brinnande 

engagemang och en vilja att förverkliga pedagogiska idéer för att påverka elevernas inställning till 

undervisningen positivt. I efterhand finns det en fråga som vi ångrar att vi inte ställt till 

respondenterna.  Vi skulle gärna ha velat förstå mer av hur lärarna tänker sig att deras olika förslag 

kan bli verklighet.  Det hade varit intressant att se huruvida de tillfrågade lärarna har lagt fram 

likande förslag som de förmedlade till oss för sina respektive skolledningar. Har förslagen om 

ändring i schemaläggningen, så att eleverna får mindre stressigt att hinna till lektionerna eller 

träningsset till eleverna som de kan använda sig av för att inte glömma idrottskläder framförts?  

Flertalet av pedagogernas förslag till lösningar är enligt oss genomförbara och skulle kunna bidra 

till att fler elever aktivt deltar i undervisningen i ämnet idrott och hälsa.   

En svårighet i vår undersökning har varit att vi har haft ett psykologiskt perspektiv på våra frågor, 

medan lärarna själva svarade utifrån en pedagogisk/praktisk synvinkel. Detta resulterade i att 

lärarna ibland vände på våra frågor och vi fick andra svar än vad vi hade väntat oss från början.  

Vi tror liksom respondenterna, att det blir allt mindre tid till idrottsundervisningen och att detta kan 

vara en bidragande faktor till elevers brist på engagemang.  Vissa lärare kanske känner att det inte är 

till någon nytta att lägga ned vare sig energi eller tid på att arbeta med frågor om motivation av icke 

motiverade elever, utan väljer istället att göra det bästa av situationen som de har. Det tar mycket 

tid, kraft och energi att som lärare behöva tjata på sina elever. Som lärare är tiden begränsad och det 

finns många arbetsuppgifter som måste genomföras under arbetsdagen. För att underlätta 

idrottslärarnas arbetsbörda krävs stöd från arbetsledningen. Vi tror att det underlättar med tydliga 

regler som omfattar hela skolan vad gäller exempelvis ombyte och hygien för 

idrottsundervisningen. Informationen ska finnas lättillgänglig och nå ut till alla föräldrar som kan 

hjälpa sina barn genom att föra diskussion i hemmet samt att påminna barnet om när det är dags att 

packa gympapåsen.  

Vi tror också att ett aktivt hälsofrämjande arbete inom hela skolan skulle främja deltagandet på 

idrottslektionerna. Kanske kan hela skolan anordna en cykelutmaning där alla klasser ska försöka 

välja cykeln istället för bussen mellan skolan och hemmet. Ett annat sätt att väcka intresse för 

rörelse är roliga och inspirerande friluftsdagar där eleverna får chans att välja en aktivitet. Utöver 

detta finns det otroligt många möjligheter till spännande ämnesöverskridande projekt som skulle 

kunna genom att ge eleverna en känsla av sammanhang. Ett exempel är biologi/idrott och hälsa.  
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Eleverna får i uppgift att föra en hälsodagbok under en vecka. På biologin får eleverna veta hur 

kroppen fungerar i arbete, dessa kunskaper kan sedan sättas i relation med idrottsundervisningen då 

eleverna ska springa/jogga/ promenera runt en angiven sträcka i ett motionsspår.  Vi tror att elever 

som vet varför det är viktigt att röra på kroppen också finner ett större värde i fysisk aktivitet. Det 

blir lättare att motivera dessa elever att delta i idrottsundervisningen. 

 

Resultatet i vår studie har visat att respondenterna uppmärksammar att faktorer, som då man tittar 

på vår teoretiska utgångspunkt platsar inom den globala nivån och den kontextuella nivån, är 

viktiga för att öka elevernas motivation till ett aktivt deltagande. Exempel på detta är trygghet i 

gruppen och lärarens pedagogiska roll. Även om våra respondenter fokuserat på åtgärder som 

främjar den yttre motivationen så har dem även givit oss förslag som främjar den inre motivationen. 

Åtgärder som främjar den inre motivationen är elevens delaktighet i lektionsplaneringarna, medan 

betyg och det såkallade "ombytessettet" som en respondent vill ge till alla elever kan öka den yttre 

motivationen.  Att våra respondenter föreslår lösningar som passar in under både inre och yttre 

motivation tror vi beror på att båda dessa motivationstyper är viktiga för elever. Eftersom alla elever 

är olika så kommer det att finnas elever som behöver motiveras genom åtgärder som främjar den 

inre motivationen men också elever som behöver motiveras genom åtgärder som främjar den yttre. 

Vår åsikt är i enlighet med den såkallade självbestämmandeterorin att den inre motivationen är den 

viktigaste och mest eftersträvansvärda formen av motivation för att eleverna ska få en djupare insikt 

och förståelse i ämnet. Dock så anser vi att även yttre motivation som skapas av yttre faktorer kan 

vara en effektiv väg för att nå en del elever. Det går inte att komma ifrån att till exempel betyg har 

ett stort värde för många av dagens skolungdomar och därför kan ha en avgörande roll för 

motivation till deltagande. Ämnet idrott och hälsa är i ständig utveckling och på grund av detta kan 

det hända att vissa respondenter kanske inte har hunnit kommit in i sin roll ännu och inte landat i de 

metoder de vill använda sig av i sin yrkesroll. Vi anser att skolan ständigt är i rörelse och 

förändring. När eleverna utvecklas måste man även som lärare utvecklas annars förändras 

omgivningen medan undervisningen står stilla. Optimalt är att förändringen mellan dessa båda sker 

parallellt. Att som lärare delta i fortbildningskurser och samspråka med kollegor ser vi därför som 

otroligt viktigt.  

4.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

För att utveckla vår studie ytterligare skulle det vara intressant att studera en grupp lärare i ämnet 

idrott och hälsa samt eleverna till dessa lärare. Vi skulle finna det givande att sätta dessa båda 
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gruppers svar på vad som påverkar elevernas motivation/deltagande i relation till varandra. Detta 

för att få en förståelse för såväl lärarens som elevens syn på motivation.  
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Bilaga 1. Sammanfattning på goda exempel 

Akademiska kvarten. 

En akademisk kvart innebär att eleverna har 15 minuter på sig från och med lektionsstart att 

bestämma sig om de vill vara delaktiga. När dessa 15 minuter har gått får eleverna inte delta i 

undervisning (finns det ett förklarligt skäl, så är det okej ändå). Anledningen till att denna kvart 

införskaffades var för att stressen mellan lektionerna ansågs som en bidragande faktor till att 

eleverna sällan vara ombytt till lektionerna samt att vissa elever inte vill duscha tillsammans med 

andra.  

Metod/arbetssätt som bygger på tillit och trygghet.  

Vid lagindelningar så är det aldrig eleverna som får välja lagen, suckar och stön är inte accepterat 

när eleven tilldelas lagen. Det är inte antalet mål eller poäng som bedöms och utser en vinnare vid 

aktiviteterna utan det är hur vägen dit har gått till, processen. Detta är vad som utser det vinnande 

laget.  

Ännu ett arbetssätt som handlar om trygghet.  

Första lektionerna när klassen sätts ihop så arbetas det med teambuildning för att eleverna ska bli 

sammansvetsade.  

Delaktig i lektionsplaneringen.  

När lektionsplaneringarna ska skrivas så får eleverna själva ange vilka aktiviteter de vill genomföra 

under terminen/läsåret. Istället för att önskan ska vara anonym så får eleverna skriva sina namn på 

vad de vill genomföra. På så sätt får läraren en bild över vad eleven är intresserad av som den kan 

använda sig av i sin undervisning.  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

För frågor: Ålder, kön, utbildning, antal år på nuvarande skola, antal yrkesverksamma år.   

Frågeställning 1: Hur motiverar lärare i ämnet idrott och hälsa sina elever att aktivt delta i 

undervisningen? 

 Vilka elever behöver inte motiveras, vilka deltar alltid? 

Spelar elevernas fritidsintressen in? 

 Hur motiveras dessa elever? /Hur får du dessa elever att delta i undervisningen?  

 Några goda exempel på hur du arbetar med detta? Sker det gemensamt med några andra 

verksamma lärare i antingen idrott och hälsa eller i ett annat ämne? 

 Hur utformas lektionsplaneringen?  

Innehållet? Är eleverna deltaktiga? Finns det fler alternativ att välja på vid varje 

lektionstillfälle 

 Utgår man från kursplanen vid lektionsplanering?  

När lektionsinnehållet planeras? Samarbete i lektionsinnehållet?  

     Frågeställning 2: Vilka faktorer har betydelse för att få eleverna motiverade att delta?  

 Vilka faktorer påverkar elevernas delaktighet i undervisningen? 

Klädernas, kamraternas, motivationens, lärarens, lektionsinnehållets betydelse.  

 Hur ser lektionsplaneringen ut för att ”fånga” elevens intresse till att utvecklas? 

 Hur arbetar du som lärare med att förebygga dessa faktorer?   

Frågeställning 3: Vilka lösningar kan enligt lärarna i idrott och hälsa förbättra/ utveckla 

undervisningen och elevernas motivation i ämnet idrott och hälsa?  

 Hur kan du som lärare i ämnet förbättra elevernas motivation till det?  

 Hur skulle du vilja utveckla/förändra ämnet idrott och hälsa?  

Hur kan ämnet utvecklas så att så många som möjligt kan delta? Med hjälp från skolledningen, 

kommunen och staten. 
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Bilaga 3. Käll- och litteratursökning  

Syftet med studien är att lyfta fram goda exempel på hur lärare i ämnet idrott och hälsa försöker få 

elever att delta i undervisningen. För att besvara syftet i studien använder vi oss av följande 

frågeställningar.  

 Hur motiverar lärare i ämnet idrott och hälsa sina elever att aktivt delta i undervisningen?  

 Vilka faktorer har betydelse för att få eleverna motiverad och aktivt deltaktig?   

 Vilka lösningar kan enligt lärarna i idrott och hälsa bidra till att utveckla undervisningen och 

elevernas motivation i ämnet? 

 

Vilka sökord har du använt?  

 

 Svenska: motivation, faktorer, delaktighet, ämnet idrott och hälsa, elever 

Engelska: motivation, factors, physical education, school education 

 

 Var har du sökt?  
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