
0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

”Motivera för framtiden” 
 

En studie om idrottslärares motivationsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Johansson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete avancerad nivå: 56: 2012  

Idrott, fritidskultur och hälsa för skolår F-6 

Seminariehandledare: Kerstin Hamrin 

Examinator: Mattis Kempe-Bergman 



1 

 

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att studera hur grundskolelärare i de yngre åldrarna i ämnet idrott och 

hälsa motiverar elever att delta i undervisningen.  

 

1. Hur uppfattar idrott och hälsa lärare motivation? 

2. Vilka tillvägagångssätt anser idrott och hälsa lärare att man skall använda sig av för att 

motivera till ökad deltaktighet? 

3. Hur anser idrott och hälsa lärare att man bör agera för att motivera eleverna? 

Metod 

Jag har utfört en kvalitativ metod i form av intervjuer. Jag har intervjuat fyra lärare, varav tre 

kvinnliga och en manlig. Lärarna är verksamma i olika skolor samt i olika kommuner. Jag 

spelade in samtliga intervjuer som jag sedan transkriberade och analyserade. Jag har inte haft 

något bortfall, dock ett återbud där en mailintervju blev lösningen. Intervjusvaren har 

analyserats med hjälp av Vallerands motivationsteori. 

Resultat  

Informanterna resonerade kring motivation som något positivt, de ansåg motivation som 

grunden för lärande. Resultatet visar på att det finns många likheter mellan lärarna, särskilt 

kring hur de arbetar med att motivera eleverna. Lärarna talade om att de bland annat använde 

sig av en varierad undervisning, var tydliga med målen, strävade efter att bra klimat samt hade 

en ständig dialog med eleverna. Det framkom enligt lärarna att deras agerande och roll som 

lärare var betydande för eleverna, därför var samtliga lärare väldigt engagerade och uppvisade 

entusiasm samt förståelse till eleverna.  

Slutsats  

Lärarna menade att motivation är en grundläggande faktor till att delta och vara aktiv på 

lektionerna. Lärarna berättade att de var väldigt engagerade med att motivera eleverna för 

ökad delaktighet och ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Genom deras agerande 

upplevde lärarna att de lyckades med motivationsarbetet. Slutsatsen är att de intervjuade 

idrottslärarna menar att de har en avgörande roll för elevernas motivation och intresse för 

fysisk aktivitet.  
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1. Inledning 
Under snart fyra år har jag studerat till lärare vid Stockholms Universitet, i samtliga kurser har 

jag haft möjlighet att vara på ”verksamhetsförlagd utbildning” på en skola utanför Stockholm. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen har väckt ett intresse hos mig till att ta reda på hur 

lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med begreppet motivation. Hur de motiverar eleverna 

för att erbjuda daglig fysisk aktivitet och skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Att 

på ett skickligt sätt motivera elever att delta i idrott och hälsa undervisningen känns väldigt 

aktuellt och intresserar mig oerhört.  Jag har fått flera upplevelser under min 

verksamhetsförlagda utbildning som bidragit till mitt intresse av ämnet. Att få höra elevernas 

kommentarer ”åh måste man vara med”, ” kan vi inte göra något annat” etc har legat till grund 

för mitt val. Detta ämne intresserar mig särskilt som blivande lärare eftersom det är min 

uppgift att motivera eleverna till fysisk aktivitet och utveckla rätt förutsättningar så ett 

bestående intresse kan skapas. Min undersökning kommer att utgå från ett lärarperspektiv, då 

jag anser att läraren har en betydande roll och kan påverka eleverna i önskad riktning.   

Hur kan lärare i Idrott och hälsa motivera elever till att delta i undervisningen? Hur får lärare 

eleverna att känna lust och att ämnet är meningsfullt? Elevernas inställning till fysisk aktivitet 

är viktig för motivationen. Därmed är syftet med examensarbetet att undersöka vilka strategier 

och arbetssätt lärare använder för att motivera elever till att delta i ämnet.  

 

Mitt intresse för detta ämne grundar sig även i att samhället blir alltmer inaktivt och att en del 

elever inte utför någon annan fysisk aktivitet än den de får i skolan, därför är det viktigt att 

motivera alla elever till att delta, så ett bestående intresse skapas. Som lärare vill man att alla 

elever ska uppleva idrott och hälsa som roligt och positivt. Är det brist på förståelse för idrott 

och hälsa i skolan som orsakar att elever blir omotiverade eller vad beror det på? 

Motivationsarbete är någonting som behövs i skolan. Därför vill jag undersöka hur lärare i 

Idrott och hälsa går tillväga för att motivera eleverna och varför det behövs för att få elever att 

delta. Som framtida lärare känns det väsentligt att ha idéer och tankar kring olika 

tillvägagångssätt för att motivera elever till deltagande. Då positiva upplevelser redan i tidig 

ålder har stor betydelse för om eleverna blir fysiskt aktiva senare i livet (Lgr 11, s. 51).   

 

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Lgr 11, s. 51)  
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Undervisningen syftar bland annat till att utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv, därför 

är det väsentligt att ha kunskap om hur man motiverar elever så att alla kan delta i 

undervisningen. I min undersökning har jag valt att intervjua fyra idrottslärare. Jag har valt att 

fokusera min studie på idrott och hälsa lärare för de yngre barnen, vilket jag menar är under 

tolv år.  Min hypotes av idrottsämnet är att eleverna behöver motiveras. Därför vill jag skapa 

mig en uppfattning om hur lärare agerar för att eleverna ska bli motiverade, så att jag kan få 

en ökad förståelse i min framtida roll som lärare och kunna påverka. I skolan kan idrottslärare 

bidra till att påverka eleverna i önsvärd riktning (Annerstedt, 2007, s. 18). Därmed är det 

viktigt att besitta kunskap för att uppmuntra vissa förhållningssätt. Medvetna val och 

medvetet handlande är en huvudingrediens i det goda lärarskapet (ibid, s. 19). En idrottslärare 

ska kunna motivera och engagera sina elever. Att förstå vad som motiverar elever är en god 

hjälp i sitt agerande (Annerstedt, 2007, s. 139). Det är en sak att motivera för deltagande 

under en enstaka idrottslektion, en annan att motivera till ett bestående intresse samt viljan att 

fortsätta att delta i fysisk aktivitet efter avslutad skolgång (ibid, s. 140).  

2. Bakgrund  
Under denna rubrik kommer olika definitioner av motivation att beskrivas, samt dess 

betydelse enligt vad som står i läroplanen. Avslutningsvis kommer tidigare forskning kring 

kunskapsområdet att skrivas fram.  

 

2.1 Vad är motivation? 

Definition av Nationalencyklopedin om begreppet motivation; 

”Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin)  

 

Vidare skriver Nationalecyklopedin att det är teorier om motivation som förklarar varför vi 

handlar och varför vi vill göra vissa saker mer än andra (Nationalencyklopedin). Hassmén 

menar att det finns en rad missuppfattningar kring begreppet med tanke på dess vida omfång, 

det gör att det finns många olika teorier som har skapats för att beskriva och förklara vad 

motivation handlar om (Hassmén, 2003, s 165). Vallerand anser att motivation bör betraktas 

som något flerdimensionellt (ibid, s. 168).  

 

 

http://www.ne.se/lang/motiv/259477
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Jenner skriver att motivation består av tre samverkande faktorer (Jenner, 2004, s. 41).  Den 

första faktorn som beskrivs handlar om motivation som en inre faktor. Det vill säga att det är 

”något” särskilt som sätter igång beteendet eller handlandet. Detta kallar Jenner en drivkaft, 

som anses vara ett lämpligt begrepp att använda. Däremot kan inte begreppet verka av sig 

självt utan behöver samverka med de andra faktorerna (ibid, s. 41-42).  

 

Den andra faktorn av motivation handlar om målsträvan, som innebär att individen riktar sitt 

handlande mot något. Antingen yttremål och belöningar, såsom höga betyg, ”status” eller inre 

mål som till exempel glädje, stolthet (ibid, s. 42). Det har dock visat sig genom forskning att 

yttre respektive inre mål påverkar beteendet på olika sätt.  

 

Tredje aspekten handlar om växelverkan mellan elevens drivkraft och målen. Begreppen 

hänger även samman med elevens självförtroende och om målen uppnås eller inte (ibid, s. 

42). Utöver detta påverkas även motivationsprocessen av individfaktorer och sociala faktorer. 

Till exempel värderingar, tidigare upplevelser samt de sociala såsom relationer och andra 

förväntningar (ibid, s. 43).  

 

Hassmén har liknande beskrivning jämfört med Jenner. Motivation är de inre eller yttre 

krafter som ger energi åt och styr samt upprätthåller beteenden (Hassmén, 2003, s. 179). Han 

menar bland annat att motivationen dels påverkas av individens egenskaper, tankar och 

förväntningar men även av situationen (ibid, s. 179). Motivation behövs för lärande eftersom 

när motivationen brister, försämras prestationen (ibid, s. 164).  

 

”Begreppet motivation utgör grunden för all mänsklig verksamhet och är en förutsättning för 

att vi ska kunna prestera” (Hassmén, 2003, s. 164). Graden av motivation kan variera och 

påverkas av den aktuella situationen och individens värdering av sammanhanget (ibid, s. 165).  

 

Motivation kan delas upp i tre beståndsdelar; inre motivation, yttre motivation samt 

amotivation (ibid, s. 170). Sammanfattningsvis kan man säga att individer med inre 

motivation tenderar att anstränga sig mer. De uppvisar bland annat en högre grad av 

självförtroende för att börja men framför allt fortsätta motionera och delta i idrottsaktiviteter 

(ibid, s. 174). Hassmén menar att ju mer en individ är motiverad av yttre belöningar desto 

mindre är sannolikheten att de kommer att fortsätta vara engagerade i aktiviteter.  

 



6 

 

En hög inre motivation resulterar i positiva effekter samt en möjlighet till en förbättrad 

prestation. Detta stämmer inte om aktiviteten eller uppgiften inom lektionen upplevs som 

tråkig eller ointressant. Därmed riktas vi in på motivationsklimatet. Även motivationsklimatet 

är en betydelsefull faktor för motivationen (ibid, 178). Hassmén menar att det finns två olika 

typer av motivationsklimat. Det ena är ett resultatorienterat motivationsklimat som innebär 

hur individen presterat och lyckats i jämförelse med andra. Ett exempel kan vara hur många 

mål man gjort. Detta klimat kan skapa rädsla för att misslyckas hos individen, som i sin tur 

leder till negativa känslor och försämrat självförtroende. Det andra klimatet  är ett process- 

och inlärningsorienterat motivationsklimat, som handlar om att man sätter själva uppgiften 

och dess utförande i fokus. Klimatet genomsyrar att det är vägen, det vill säga processen fram 

till målet som är det viktiga. Detta klimat har visat sig leda till större glädje och 

tillfredsställelse (ibid). Hassmén menar att om en elev motiveras av uppgiften och inte av 

själva resultatet kommer eleven sannolikt att fortsätta längre med aktiviteten, anstränga sig 

mer och se mer positivt på sitt idrottande (Hassmén, 2003, s. 178-179).  

2.2 Vad anser läroplanen om motivation 

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande så att en livslång lust att lära uppstår. 

Därmed är det viktigt med ett motivationsarbete. Vidare är skolans uppdrag att främja lärande 

där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Lgr 11, s. 8-9).  

 

För att göra det möjligt och få elevena motiverade behövs en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan ska sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (ibid, s. 10). 

 

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Lgr 11, s. 51).  

 

För att kunna möjliggöra detta behövs det kunskap och medvetenhet om motivation och hur 

man kan motivera eleverna.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Motivation i skolan 
Den svenska skolan och dess nuvarande form tar inte tillvara på elevernas naturliga 

nyfikenhet (Gärdenfors, 2011). Lärarna arbetar i motvind för att få eleverna motiverade. 

Undervisningen bör organiseras på andra sätt så att barnens motivation och förståelse ökar. 

Det är positivt att tävla mot sig själv och på så sätt motiveras för att försöka ta sig vidare i 

lärandet. Motivationen är en viktig drivkraft för lärandet (Gärdenfors, 2011).  

 

Engagerade och motiverade elever och elever med gott självförtroende lär sig avsevärt bättre 

och snabbare än omotiverade elever (Gärdenfors, 2010, s. 68). En individs motivation härrör 

från djupt liggande strukturer i hjärnan, där både känslor och motivation samverkar och ger 

styrning åt beteendet. (ibid, s. 70). Känslan av lust, eller tanken på något lustfyllt ger oss 

motivation att till exempel lära oss något (ibid, s. 83). 

 

Ju mer läraren förmedlar att det han eller hon lär ut är intressant och viktigt, desto mer positiv 

blir elevernas inställning till att lära sig (ibid, s. 73). Ju mer motiverad man är, desto mer 

uppmärksam är man på uppgiften, vilket bidrar till att eleven får en större känsla av 

delaktighet (ibid, s. 77). Lärare kan styra elevernas uppmärksamhet genom att välja material 

som eleverna är intresserade av, så att eleverna motiveras (ibid, s. 77).  

 

”Den inre motivationen kommer från de intressen och drivkrafter som eleven själv har. 

Medan den yttre kommer från skolans system, föräldrars löften om belöningar men även från 

det omgivande samhället” (Gärdenfors, 2010, s. 79).  

 

När en elev drivs av en inre motivation utför eleven något för att aktiviteten i sig själv ger 

tillfredsställelse. Det vill säga att individen är intresserad av vad den gör och blir nyfiken för 

att lära sig. Vid yttre motivationen utförs något för att det leder till något annat som är 

värdefullt, alltså inte kopplat till aktiviteten (ibid, s. 79). Upplevelser av att förstå kan i sig 

leda till inre motivation och driva ett fortsatt lärande (ibid, s. 90).  

 

Att lärarens positiva attityd och engagemang bidrar till att öka elevernas intresse för fysisk 

aktivitet visar även Isberg (2009). De svenska ungdomarna (12-16 år) som intervjuades med 

4,5 års mellanrum ansåg att lärarens roll var betydande men även andra roller så som vänner 

och familj för motivationen. Eleverna använde sig av en träningsdagbok som hade stor 
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inverkan på elevernas motivation. De olika grupperna; inaktiva, motionärer och 

föreningsaktiva,  värdesatte faktorerna (lärarens roll, andra roller, träningsdagboken) olika. 

Dock hade alla de tre faktorerna positiva effekter på motivationen. I Isbergs avhandling 

framkom det även att inspirationen, intresse och att förstå syftet var av stor vikt för att vara 

fysisk aktiv (Isberg, 2009).  

 

Jenner har också kommit fram till att lärarens förväntningar har en avgörande betydelse när 

det handlar om att skapa och behålla elevens motivation (Jenner, 2004, s. 9 - 10). 

Motivationsarbetet förutsätter att läraren är öppen och engagerad (ibid, s. 11).  ”Motivation 

och motivationsarbete är en fråga om bemötande” (ibid, s. 15).  

 

Detta beskriver även Sköld (2010) som har gjort en intervjustudie med fyra elever från 

årskurs 9. Många olika faktorer var betydande, men det som allra mest påverkade elevernas 

motivation var upplevelser av glädje, rörelse och sammanhållning. Sammanhållningen och 

klimatet i klassen ansåg eleverna som avgörande för motivationen och deltagandet. I stora 

drag kan man beskriva det som att samhörigheten var viktig för motivationen men även att 

undervisningen och dess innehåll var varierande så att det skapade utmaningar för eleverna. 

Eleverna upplevde inte någon återkoppling/feedback av läraren, men att de gärna ville se 

inslag av det, då de saknade det. 

 

Lärarens motivationsarbete är relaterat till lärarens användade av motiverande strategier, som 

i sin tur är relaterade till elevernas motivation. Lärarens motivation samt motivationsarbete 

spelar en viktigt roll i processen för inlärning. Både elever och lärare behöver motiveras. 

Informanterna menar att om läraren är motiverad, är eleverna mer aktiva i aktiviteten och 

känner sig mer motiverade (Merce Bernaus, 2009).  

3.2 Idrottslärarens roll 
Det är viktigt att varje lärare noga tänker igenom undervisningens syfte, innehåll och 

arbetssätt så att det finns en klar linje i det som sker, så att eleverna känner sig motiverade 

(Annerstedt, 2007, s. 15). Det är därför viktigt att läraren kan hjälpa eleverna att förstå syftet 

med uppgifterna och aktiviteterna så att de förstår att det är meningsfullt för deras eget 

lärande och utveckling (Giota, 2002). Läraren är betydelsefull för elevernas motivation. 

Läraren måste engagera sig och satsa på en ständig utveckling, genom att på olika sätt 
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utveckla sin undervisning. För att skapa motivation bör man och måste pröva nya saker och 

variera för att uppnå resultat (Annerstedt, 2007, s. 16).  

 

Läraren kan genom ett medvetet och inspirerande agerande påverka och bidra till att eleverna 

får erfarenheter som är meningsfulla, givande och positiva (ibid, s. 17). Om läraren har en 

lekfull inställning dvs. förmedlar sitt innehåll med glädje så att eleverna uppskattar det, 

motiveras de till att lära sig (ibid, s. 68). Lärare måste kunna entusiasmera och göra eleverna 

engagerade men även intresserade, så att eleverna upplever undervisningen som stimulerande, 

meningsfull och rolig (Annerstedt, 2007, s. 136). Med andra ord måste eleverna uppleva 

innehållet motiverande så att de vill anstränga sig och lära sig (ibid, s. 137). Annerstedt menar 

att lärare ständigt måste motivera elever till lärande (ibid, s. 139). Lärare kan motivera 

eleverna till aktiviteter genom att ge dem uppgifter som upplevs som meningsfulla och roliga 

för dem (ibid, s. 139). Genom positiva erfarenheter av en aktivitet kan det bidra till att elevens 

engagemang stärks till att prova på liknande uppgifter (Giota, 2002). Lärares presentation av 

innehållet måste även anpassas till eleverna, då det är viktigt för lärandet och dess motivation 

till uppgiften (Giota, 2002).  

 

Elever har en inre motivation till att lära sig något specifikt eller utveckla en färdighet. Men 

elever motiveras även av en yttre motivation dvs. belöningar som till exempel uppskattning, 

accepterande av kamrater eller lärare (Annerstedt, 2007, s. 139). Som lärare är det viktigt att 

vara medveten om dessa men det viktigaste är ändå att vara medveten om att den bästa 

motivationen fås av att uppleva framgång (ibid, s. 139). Motivation har mycket med 

självförtroende, självkänsla och positiva upplevelser att göra, därför har läraren en avgörande 

roll så att eleverna får uppleva detta. Att låta eleverna misslyckas och göra fel är viktigt, det 

hjälper eleverna att utvecklas och få en ökad motivation (Giota, 2002). Det är genom ett 

positivt klimat med goda relationer samt feedback på elevernas utförande som är motiverande 

för eleverna och höjer deras självkänsla (Annerstedt, 2007, s. 142). Det är viktigt att 

prestationen mäts gentemot elevens tidigare prestationer än jämförs med andra elever som 

ständigt lyckas. På så sätt nås framgång och eleverna blir motiverade (ibid, s. 142). Det är 

viktigt att arbeta för att motivera alla elever, feedback bör därför ges så att det hjälper eleven 

att förbättras och utvecklas, då vill de delta eftersom de känner sig motiverade (Annerstedt, 

2007, s. 143).  
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Detta förtydligas i studien av Berglung & Sjödin som är baserad på intervjuer med olika 

idrottslärare. Idrottslärarna angav bland annat att kontakten med eleverna var viktig men även 

att kunna ge feedback på ett positivt sätt samt stärka elevernas självkänsla (Berglund & 

Sjödin, 2004). Samtliga idrottslärare ansåg även att det var viktigt att erbjuda eleverna ett 

positivt klimat. Elevernas motivation kunde också öka om de fick vara med och bestämma 

innehållet. Att låta eleverna få göra egna val, få ha ett visst inflytande men även känna ansvar 

för olika uppgifter främjar elevernas inre motivation (Giota, 2002). Genom att ha musik under 

idrottslektionerna så kan motivationen öka hos eleverna. Motiverande faktorer var även att 

gruppera eleverna efter individuell nivå eller efter intresse (Berglund & Sjödin, 2004). 

Samtiliga lärare i studien ansåg även att de kunde påverka elevernas inre motivation. 

Variationen i undervisningen var även en viktig faktor för motivationen, då lärarna ansåg att 

det är viktigt att nå alla elever, oavsett förutsättningar. 

3.3 Forskningssammanfattning 

Tidigare forskning menar att läraren kan påverka och avgöra elevernas motivation genom 

olika faktorer, bland annat genom klimatet men även engagerandet och variationen i 

undervisningen. Syftet och målen bör tydliggöras, då eleverna ökar sin motivation när de 

förstår det de lär sig. Det är viktigt och väsentligt att eleverna upplever undervisningen som 

stimulerande men även meningsfull. Det är lärarens strategier som på olika sätt motiverar 

eleverna. Lärares bemötande är viktigt för elevernas motivation, särskilt att möta eleven på 

dennes nivå. Väsentliga faktorer för ett fungerande motivationsarbete är kommunikation och 

relation till eleverna.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

Jag har valt att utgå från Vallerands motivationsteori för att förstå och kunna beskriva 

begreppet motivation. Teoretikern framhäver skillnader mellan yttre och inre motivation men 

även amotivation. Begreppen existerar på tre olika nivåer.  

4.1 Vallerands motivationsteori 

Vallerand utgår från en hierarkisk modell för att förstå motivationens betydelse (Hassmén, 

2003, s. 168). Modellen är uppbyggd av fyra delar; del ett beskriver de tre begreppen; inre, 

yttre och amotivation. Den andra delen beskriver hur begreppen existerar på tre olika nivåer; 

situation, kontextuella och globala. Del tre fördjupar sig i nivåerna och beskriver hur faktorer 

påverkar motivationen. Slutligen avslutades den fjärde delen med att beskriva motivationens 

konsekvenser (Hassmén, 2003, s. 169). Jag har valt att fokusera på de tre centrala begreppen 

och inledningsvis beskriva dem. Därefter beskrivs begreppen på de hierarkiska nivåerna, för 

att sedan förklara väsentliga faktorer till motivation.  

4.2 Inre motivation 

I stora drag handlar inre motivation om att genomföra något för själva nöjet i sig och för 

tillfredställelsen som utförandet ger (Hassmén, 2003, s. 170). Det som utmärker en individ 

med inre motivation är att den upplever känslor av glädje, njutning och avslappning. Detta 

bidrar till att eleven kan fokusera på uppgiften (ibid, s. 170). Inre motivation består av tre 

olika delar;  

 

Den första typen av inre motivation handlar om att lära sig och nå kunskap. Individen deltar i 

aktiviteten eller uppgiften för att uppleva tillfredsställelse av att lära sig, upptäcka och försöka 

förstå något (ibid, s. 170).  

 

Den andra delen handlar om inre motivation för att uppnå något. Individen deltar i en aktivitet 

för att uppnå och skapa något. Individen lägger inte fokus på prestationsresultatet i sig utan på 

själva ansträngingen, så att försöket av att uppnå något som är bättre än tidigare presterat 

lyckas. Ett exempel skulle kunna vara att eleven försöker slå sin egen tid (ibid, s. 170).  

 

Tredje typen av inre motivation fokuserar på stimulans. Det väsentliga är att uppleva 

stimulans, dvs uppmuntran och nöje. Med andra ord handlar det om att delta i en aktivitet med 
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syftet att uppnå positiva sinnesupplevelser. Ett exempel kan vara att man deltar i något 

specifikt för att man upplever det oerhört roligt (Hassmén, 2003, s. 171).  

4.3 Yttre motivation 

”Den yttre motivationen handlar om att deltagandet grundar sig på de fördelar som kan följa 

av utförandet” (Hassmén, 2003, s. 170). Eleven deltar inte för tillfredsställelsen, utan 

aktiviteten utförs enbart som ett medel för att nå till exempel ära, berömmelse och priser. 

Även den yttre motivation finns i olika typer. Dessa är; yttre reglering, introjicerad reglering, 

identifierad reglering, integrerad reglering (ibid, s. 171).  

 

Yttre reglering kopplas samman med yttre medel. Denna reglering handlar om beteenden som 

motiveras och regleras av medel så som belöningar. Regleringen är den man oftast hänvisar 

till när man förklarar yttre motivation. Ett exempel skulle kunna vara att jag går till min 

innebandyträning för att blir uttagen till nästa match. Med andra ord används träningen för att 

nå fram till ett annat mål (Hassmén, 2003, s. 171).  

 

Introjicerad reglering är en annan typ av yttre motivation. Denna typ handlar om att individen 

börjar internalisera skälen för sina handlingar. Detta tyder på att handlingen inte är självvald, 

då individen känner en viss press av att handla på ett visst sätt. Exempel på detta är när jag är 

med på fysträningen för att jag annars skulle få skuldkänslor (ibid, s. 171).   

 

Identifierad reglering är däremot tvärtom och innebär att beteendet är självvalt. Ens uppvisade 

beteende är viktigt och värderas högt av individen. Oavsett om aktiviteten är positiv utför 

individen aktiviteten. Exempel på detta skulle kunna vara att man utför sin fysträning, trots att 

man inte gillar det, eftersom man ser upplevelsen som viktig.  

 

Den sista typen av yttre motivation är integrerad reglering, Beteendet uppvisar att 

aktivitetsvalet är en ”naturlig och samstämning del” av individen. Exemplet de nämner i 

boken påvisar detta på ett tydligt sätt: 

 

”…simmare som under tävlingssäsongen låter bli att gå ut med vänner på kvällarna och på 

fester, eftersom han vill vara i optimal form inför tävlingarna” (Hassmén, 2003, s. 171).   
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Till skillnad mot de individer som upplever inre motivation, kan den yttre motiverade 

individen istället uppleva sig pressad och nervositeten ökar (Hassmén, 2003, s. 170). Den inre 

motiverade har målet att uppleva belöningar som till exempel glädje och njutning, medan den 

yttre motiverade behöver sociala eller materiella belöningar, vilket i längden blir kostsamt 

(ibid, s. 170). De två typerna av motivation leder till olika upplevelser.  

4.4 Amotivation 

Amotivation innebär att individen har brist på intention med aktiviteten och personen 

uppvisar därmed en avsaknad av motivation (Hassmén, 2003, s. 170). Amotivationen delas 

också upp i fyra olika typer. 

 

Den första innebär att individen inte har någon motivation på grund av brist på kapacitet och 

förmåga. Denna typ är den mest förekommande. Den andra typen av amotivation ses som ett 

resultat av individens tro att strategin, dvs handlandet inte kommer att resultera i de önskade 

resultaten (ibid, s. 172). Tredje typen av brist på motivation handlar om att individen upplever 

beteendet som för krävande för att vilja engagera sig. Amotivationen i den fjärde typen är 

relaterad till känslor av hjälplöshet och brist på upplevd kontroll (Hassmén, 2003, s. 172).  

4.5 Motivation på tre hierarkiska nivåer 

Som tidigare beskrivits grundar sig Vallerands motivationsmodell på de tre centrala 

begreppen som i sin tur existerar på tre nivåer; situationsnivån, kontextuella och globala nivån 

(Hassmén, 2003, s. 172). Oavsett motivation så kan de existera på de tre nivåerna.  

 

Situationsnivån handlar om motivationen som individen upplever i en viss situation som 

eleven engagerar sig i. Med andra ord här och nu. Motivationen på denna nivå påverkas även 

bland annat av sociala faktorer som belöning, utvärderingar etc. På denna nivå handlar det 

mer om ett tillstånd än ett varaktigt beteendet, därför varierar motivationen i styrka och typ 

relativt snabbt. I tävlingssammanhang ligger fokus på att vinna över de andra, alltså 

motståndarna, vilket påverkar den inre motivationen negativt. Eftersom det inte finns något 

fokus på uppgiften i sig (ibid, s. 172-173).  

 

Kontextuell nivå grundar sig på den motivation som individen känner för ett specifikt område, 

med en viss typ av aktiviteter till exempel idrott. Även på denna nivå påverkar olika sociala 

faktorer motivationen, bland annat idrottsledaren och tränare med särskild ledarstil och typ av 



14 

 

instruktioner. ”..tränare och ledare vars stil är kontrollerande och tvingande (dvs som sättter 

målen åt idrottarna och som fokuserar på resultatet snarare än processen) medför en lägre 

grad av inre motivation hos idrottaren”.  

 

Nivån innefattar även det motivationsklimat som är så betydelsefullt för motivationen. Ledare 

såsom idrottslärare har en viktig roll i att skapa detta klimat som omger individen. Klimatet 

ska uppmuntra eleven att delta i aktiviteter med fokus på att bli bättre individuellt och inte 

fokus på att prestera bättre än andra samt vinna (ibid, s. 173).  

”precis som för motivationen på situationsnivå har upplevd kompetens och kontroll, samt 

upplevd samhörighet med andra, en betydelsefull effekt på den inre motivationen på den 

kontextuella nivån” (Hassmén, 2003, s. 174).  

 

Globala nivån är den motivation som handlar om individens generella och mer stabila 

”predispostion”, som innebär att ha en viss typ av motivation i sin interaktion med 

omgivningen (ibid, s. 175). Även här är det olika globala sociala faktorer som påverkar 

individens motivation. Till exempel levnadsmiljön men även de attityder som råder i 

samhället gentemot den aktivitet som individen deltar i. Individens motivation att engagera 

sig och fortsätta med aktiviteten påverkas av individens upplevelse av sin egen kompetens och 

förmåga rörande aktiviteten (ibid, s. 175).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur grundskolelärare i de yngre åldrarna i ämnet idrott och 

hälsa motiverar elever att delta i undervisningen.  

 

De frågeställningar jag valt är 

1. Hur uppfattar idrott och hälsa lärare motivation? 

2. Vilka tillvägagångssätt anser idrott och hälsa lärare att man skall använda sig av för att 

motivera till ökad deltaktighet? 

3. Hur anser idrott och hälsa lärare att man bör agera för att motivera eleverna? 

 

6. Metod 
I det här avsnittet kommer jag att presentera vilken metod jag har använt mig av för att nå 

fram till studiens syfte. Jag kommer även att resonera och beskriva urval, genomförande, 

diskutera tillförlitlighet samt hur jag beaktat de etiska aspekterna.  

6.1 Val av metod 
I denna undersökning har jag använt mig av en kvalitativ metod. Jag valde intervju som 

metod eftersom mina forskningsfrågor är breda och intervjuer ger mig möjlighet att ställa 

följdfrågor för att ge mig ett mer ingående svar. Syftet med studien är avgörande för vilken 

slags metod som är lämpad (Trots, 2001, s. 15).  

 

Genom att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju försöker man förstå området man 

valt utifrån undersökningspersonens synvinkel (Kvale & Brinkman, 2009, s. 17). Jag valde att 

intervjua lärare för att förstå hur lärare själva resonerar om deras motivationsarbete, det är de 

som vet den verkliga orsaken till deras val av motivationsmetod.  

 

Jag har använt mig av en så kallad halvstrukturerad intervju. Denna form handlar om att 

frågorna inte behöver komma i någon speciell ordning, men det kan givetvis vara positivt om 

så är fallet. Till största delen är frågorna i denna metod öppna frågor (Jacobsen, 1993, s. 18-

19). Jacobsen menar att tillvägagångssättet ger en viss säkerhet. Eftersom intervjuerna är 

strukturerade så kan de lättare bearbetas och jämföras med varandra (ibid, s. 19). Enligt Kvale 

& Brinkmann definieras en halvstrukturerad intervju på följande sätt; ”En intervju med målet 

att erhålla beskrivningar av intervju personernas livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). Man menar även att det liknar ett 
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vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en viss specifik 

teknik (ibid, s. 43). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ger en kvalitativ forskningsintervju en 

unik möjlighet att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden (ibid, s. 44). En kvalitativ 

forskningsintervju försöker täcka både faktaplanet och meningsplanet. Med andra ord är det 

viktigt att lyssna till både de explicita beskrivningarna, till de åsikter som kommer till uttryck 

samt vad som sägs mellan raderna (ibid, s. 45).  

6.2 Urval 
Jag valde att utföra min studie på fyra olika lågstadieskolor, skolorna är spridda i olika 

kommuner. Mitt val av intervjupersoner var delvis ett bekvämlighetsurval då undersökningen 

utfördes på personer jag kände till sen tidigare. Jag har bland annat valt min 

verksamhetsförlagda skola eftersom jag har en bra kontakt med min handledare, därefter har 

jag valt lärare som jag har en kontakt med sedan tidigare. Detta val gjorde jag eftersom det 

sparade tid samt att de gav sin tid lättare eftersom jag kände dem. Jag valde att intervjua tre 

kvinnliga lärare samt en manlig lärare, då det inte förekommer lika många manliga lärare på 

lågstadieskolor. Mitt val grundade sig även på att jag visste sedan tidigare att de hade olika 

utbildningar, vilket blir intressant eftersom deras åsikter kan bli olika beroende på utbildning. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bör man intervjua så många personer som behövs för att få 

fram de svar man söker (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129). Därför har jag valt att börja med 

att intervjua fyra idrott och hälsa lärare för att få svar på mina frågeställningar.  

6.3 Genomförande 
Jag kontaktade alla berörda lärare och berättade om min uppgift och vad jag ville göra. Till tre 

av lärarna skickade jag e-post och till en ringde jag och berättade om min uppgift. Efter deras 

bekräftande att de kunde medverka skickade jag ut e-post med information om studiens syfte 

så att lärarna kunde få en uppfattning. Därefter bokade vi in en tid. En av lärarna kunde inte 

ses utan en mailintervju blev metoden för att få svar. Jag mailade intervjufrågorna samt syftet 

med studien. När jag sedan hade fått svar ville jag ytterligare förtydliga några frågor, därmed 

blev valet att maila intervjupersonen igen som sedan gav mig tydliga svar för att kunna tolka 

och analysera. När jag träffade lärarna beskrev jag först upplägget samt förklarade en del 

bakomliggande fakta samt begrepp, som jag kunde tänka mig att de behövde veta innan 

intervjun. Jag frågade även om tillåtelse för att spela in intervjuerna och det fick jag för de 

lärare jag träffade. Jag spelade in eftersom att jag då kunde gå tillbaka och lyssna igenom 

svaren igen och på så sätt komma så nära de originella svaren som möjligt. Därmed har 

intervjuerna spelats in, varefter har de transkriberats, så att mitt datamaterial kunde analyseras 
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och jämföras med det teoretiska perspektivet som använts för studien. Intervjuerna ägde rum i 

idrottslärarnas arbetsrum och intervjuerna varade allt från 25 – 45 minuter.  

6.4 Databearbetning 
Mitt material har jag sammanställt och sedan analyserat med stöd av litteraturen. När jag hade 

gjort alla intervjuer gick jag igenom dem och analyserade intervjusvaren. Jag lyssnade om och 

om igen från datorn och mobilen, skrev ner det väsentligaste delarna som jag sedan kopplade 

ihop med varandra och fann på så sätt likheter respektive olikheter.  

 

6.5 Etiska aspekter 
Jag var noga med att informera mina intervjupersoner om Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det vill säga informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.   

 

Informationskravet: Jag informerade om syftet och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6), både när jag tog kontakt med lärarna och 

ytterligare en gång innan intervjun.  

Samtyckekravet: Samtycket fick jag av deltagarna genom att de valde att delta i studien (ibid, 

s. 9). Innan intervjun informerade jag om att det var frivilligt att delta och att de kunde 

avbryta om de ville.  

Konfidentialitetskravet: Jag tydliggjorde innan intervjun att jag inte skulle använda deras 

namn o dylikt, då studien ska vara anonym av sådan information.  

Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material enbart får användas i det nämnda syftet. 

(ibid, s.14) Även detta talades om för deltagarna och att det inspelade materialet skulle 

raderas efter godkänd studie.  

 

I korta drag informerade jag att det var anonymt och att det enbart skulle användas inom 

studien samt att ingen skulle veta deras namn med mera. Innan jag utförde intervjuerna 

frågade jag även om tillåtelse för att spela in intervjun på datorn och mobilen som jag hade 

med mig (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  
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6.6 Tillförlitligthetsfrågor 

Rimligheten i min studie bör studeras utifrån mitt egna sammanhang eftersom det utgår ifrån 

hur jag tolkat resultaten av de intervjuade. För att avgöra om min studie har trovärdighet 

skulle man kunna utgå ifrån om mitt resultat hör samman med mina frågeställningar, med 

andra ord vad som är avsett att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 364). Att jag spelade 

in majoriteten av mina intervjuer ledde till att jag stärkte rimligheten och trovärdigheten i min 

undersökning eftersom jag då hade material att gå tillbaka till, för att kunna återskapa 

samtalet. Vidare utförde jag en provintervju, för att se om frågorna var bra och tillräckliga, 

vilket var gynnsamt, då det bidrog till förändring i frågorna. Detta val har gjort studien mer 

trovärdig. Eftersom jag hade möjlighet att ställa följdfrågor bidrar det till att validiteten blir 

hög (Patel & Davidsson, 2003, s. 98-99). Genom att jag tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna har studien blivit mer trovärdig. Att jag även har med bilagan med 

intervjufrågorna gör min studie trovärdig. Jag anser även att jag haft ett syfte och 

undersökningsmetod som gjort att studien har god validitet. Lärarna jag har intervjuat har olika 

arbetslivserfarenheter samt utbildning. Detta har bidragit till att jag fått en bredare inblick över 

hur lärare arbetar med att motivera elever i ämnet Idrott & Hälsa. Det gör att min studie får högre 

trovärdighet, trots få intervjuade lärare.  
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7. Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa och analysera det material som intervjuerna har gett 

mig. Jag har valt att skriva i löpande text med inslag av citat. Intervjusvaren har sammanställts 

utifrån det väsentligaste som framkom och som är relevant för studien.  

 

Frågeställningarna 

1. Hur uppfattar idrott och hälsa lärare motivation? 

2. Vilka tillvägagångssätt anser idrott och hälsa lärare att man skall använda sig av för att 

motivera till ökad deltaktighet? 

3. Hur anser idrott och hälsa lärare att man bör agera för att motivera eleverna? 

 

Kort presentation av informanterna 

Lärare 1 - Utbildade sig på Bosön åren 2002-2004. Arbetade medan hon utbildade sig.   

Lärare 2 - Nyutbildad lärare som tog sin examen på GIH år 2007. Har arbetat som 

idrottslärare i 1,5 år på en och samma skola.  

Lärare 3 - Lärarprogrammet i Danmark år 1973-1975 samt kompletterad vinterutbildning på 

GIH. Läraren har jobbat i 30 år på senaste skolan men totalt 35 år.  

Lärare 4 - Utbildad på Bosön – Idrottskonsulentlinjen i 2 år samt kompletteringar på 

Stockholms Universitet.  

 

7.1 Sammanställning av intervjuerna 
 

7.1.1 Lärarnas uppfattning av motivation 
Lärare 1 hävdade att motivation var A och O för deltagandet, men att motivationen måste 

finnas hos både läraren och eleven för att kunna skapa bra förutsättningar. ”Det jag menar är 

att utan motivation är det svårt att prestera” 

 

Lärare 2 menade att motivation var en viktig del för att få eleverna att prestera och vilja delta 

efter egen förmåga. ”Jag anser att motivation underlättar utförandet i alla pespektiv och ger 

ofta bättre utdelning i till exempel delaktighet”  
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Även lärare 3 hävdade att motivation var A och O. ”Det är super viktigt att eleverna upplever 

motivation, då barnen ska motiveras till livslångt lärande, få förståelse för ämnet och dess 

betydelse”.  Motivation är grunden, är eleverna inte motiverade då tappar de intresset menade 

läraren. Genom motivation och ökat deltagande bevarar man elevernas upplevelser av fysisk 

aktivitet.  

 

Lärare 4 betonade begreppet som grunden för allt, men att man måste motivera efter deras 

egna förmåga. Hon la ner ett stort engagemang för att motivera eleverna, då alla elever alltid 

har en lektion ute och en lektion inne, oavsett väder. Därför menade läraren att det var så 

otroligt viktigt att motivera för att de ska delta. Lärarens motivationsarbete tog mycket stöd i 

Lgr 11, så att hon kunde argumentera för sina elever. Läraren ansåg det viktigt att motivera 

för livet, så att eleverna orkar med diverse uppgifter. ”Jag motiverar för framtiden, eleverna 

måste få en chans att få inblick i vad fysisk aktivitet bidrar till”. Vidare berättade läraren att 

rörelse är viktigt för allt, eleverna måste bli medvetna om dess betydelse. Hon ansåg även att 

det är viktigt att motivera i tid så att läraren kan fånga upp elevernas intresse för att röra på 

sig.  

 

7.1.2 Tillvägagångssätt för att motivera eleverna 
Lärare 1 betonade att det var viktigt med en bra relation till eleverna och att se alla elever. 

Läraren ansåg att en varierad undervisning var en stark motivationsfaktor för eleverna att 

delta. Lärare 1 betonande extra på variation och flexibilitet. Läraren menade att det är viktigt 

att eleverna känner delaktighet, så genom att lyssna på önskemål skapar man glädje och på så 

vis skapar eleverna en lust för ämnet. Feedback och beröm var något som läraren utförde. 

”..genom beröm och positiva kommentarer blir eleverna motiverade” 

 

Lärare 2 menade att läraren har en viktig roll. Viktigt att läraren är engagerad, kan motivera 

övningarna samt att övningarna är roliga, så att viljan av att delta ökar. Förändringar av miljön 

ansåg även läraren som väsentligt. ”Att förändra miljön är en motivationsfaktor, jag brukar 

till exempel lägga till fler mål för att utmana eleverna på olika plan”.  

 

För att ytterligare motivera ansåg läraren att man skulle diskutera med eleverna. 

”…i form av att vi diskuterar och eleverna får inflytande så får jag respons som leder till 

bättre lektioner för bägge parterna”. Viktigt med olika tillvägagångssätt då eleverna behöver 
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vara motiverade i ämnet idrott och hälsa. Läraren menade att utan motivation och fokus 

minskar chanserna till utveckling och förståelse för övningarna. För att stärka elever som inte 

är motiverade men även motivera på ett djupare plan ansåg läraren att det är viktigt att sätta 

upp individuella mål, förenkla/avancera övningar och använda sig av en stegrande 

undervisning för att nå ut till alla. Att skapa en trygg miljö och stärka elevernas positiva 

självbild är väsentligt för att öka eleverna deltagande.  

 

Lärare 3 beskrev att hon använde sig av olika tillvägagångssätt för att motivera eleverna. Men 

att till största del var det mer som en lustfylld faktor, så att eleverna upplevde det roligare, 

som i sin tur blev motiverande. ”… på de här stadiet är alla väldigt aktiva”.  

 

Ett tillvägagångssätt läraren tryckte extra på var att eleverna hela tiden skulle utgå från sig 

själva och inte jämföra med en kompis. Läraren beskrev att hon ofta berättar att det viktiga är 

att förbättra sitt eget. Hon använde sig även utav olika övningar för att eleverna skulle 

uppleva motivation, vid dessa specifika övningar delades även diplom samt något gott ut för 

att vara en stärkande faktor av att man är bra på något. I årskurs 5 lät hon även eleverna 

planera en egen idrottlektion. ”Eleverna tycker de är kul att planera egna lektioner, vilket jag 

tror är nyttigt för motivationen, då de upplever att de får göra vad de vill”.  

Vidare beskrev läraren att hon låter eleverna vara delaktiga i val av innehåll. I början av varje 

termin får de önska aktiviteter så att de är med och påverkar undervisningen. Läraren menade 

även att hon genom en bra dialog med eleverna motiverar dem att delta. Hon talar ofta om 

vikten av att vara med, för att orka mer och vara frisk i livet. För att skapa utmaning åt alla 

elever använder sig läraren av valmöjligheter, till exempel ett lågt hinder och ett högt hinder. 

Det finns alltid olika svårighetsgrader för att locka till en bra upplevelse och meningsfullhet. 

Läraren ansåg även det positivt att dela in nivåmässigt, då det skapar utmaning och större lust 

för att delta.  

 

Det viktigaste lärare 4 ansåg om metoder och arbetssätt var att man påpekar för eleverna att 

de deltar efter egen förmåga. ”..visar man att de ska prestera efter egen förmåga och att det 

är det viktiga, blir de mer motiverade av att delta”. Vidare ansåg hon att det är viktigt att få 

alla delaktiga och känna sig sedda, därmed låter hon eleverna få visa vissa aktiviteter och 

banor. Eleverna brukar även få olika uppgifter/uppdrag under lektionern så att de blir ännu 

mer delaktiga och upplever det roligt. Medvetet utser hon vissa ”lagkaptener” för olika 

uppgifter som är motiverande för eleverna. Vidare hävdade läraren att relationen är viktig och 
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att man låter eleverna vara med i bestämmandet av innehåll, därför har hon en önskelåda där 

de tillsammans utifrån målen ser vilka aktiviteter de kan göra. Läraren menar att hon är tydlig 

med att allt har ett syfte. ”..låter jag eleverna till exempel spela fotboll förklarar jag syftet 

med det, allt vad vi gör har ju ett syfte”. För att nå ut till alla och skapa motivation menade 

läraren att variation var viktigt. Alla gillar olika aktiviteter, därmed lärarens uppgift att 

variera. ”Jag använder mig alltid av valmöjligheter och nivåanpassat, det är super viktigt med 

utmaning, det är därför de tycker att det är roligt och meningsfullt”.  

 

7.1.3 Lärarnas agerande 
Lärare 1 ansåg att det var viktigt att man själv var glad och positiv, då detta smittar av sig på 

eleverna. Lärarens viktigaste uppdrag var bland annat att hela tiden ”peppa” varje individ, 

särskilt de elever som har det lite svårt, för att öka deras motivation. Läraren menade även att 

man som lärare bör försöka dela in par/grupper efter individens förutsättningar, målet är ändå 

att alla ska förstärka sin positiva självbild. Lärare 1 ansåg att man inte skulle tvinga fram 

något ur en elev, utan snarare locka fram det man vill åt genom lek och andra faktorer. Genom 

detta skapas trygghet som den intervjuade ansåg viktigt för motivation. ”Att ha en trygg och 

positiv stämning i gympasalen tror jag bidrar till ett högt deltagande”  

 

Lärare 2 menade att lärarens agerande och roll var viktig för elevernas motivation. Läraren 

bör alltid vara engagerad, kunna motivera övningarna så att viljan att delta ökar. Läraren 

menade även att han till en viss del agerade annorlunda med till exempel röstläge, feedback 

gentemot olika elever. Däremot försökte han att tänka på agerandet och agera lika mot 

eleverna. Men han ansåg att i vissa situationer krävs det ett annorlunda tillvägagångssätt som 

bidrar till skilda ageranden exempelvis en stökig klass eller större klass. Läraren menade även 

att agerandet kan skilja beroende på yngre och äldre åldrar. Med de yngre eleverna ansåg 

läraren att han betonade förklaringen mer, det viktiga var att vara tydlig så att eleverna förstår 

och blir motiverade. Medan läraren med de äldre eleverna kunde fokusera på positiv feedback 

och på ett tydligare sätt förklara målet och hjälpa eleverna att nå fram till det.  

 

Lärare 3 ansåg att hennes agerande var viktigt för motivation hos eleverna. Att vara positiv 

och alltid förmedla glädje var viktigt. Att vara engagerad och delta själv var även något som 

var viktigt för motivationen. Ens agerande samt val av övningar behövde noga tänkas igenom 

för att få alla att komma igång och vilja delta. Lärare 3 menade att hon agerar olika beroende 
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på individen och dess beteende. ”.. det är viktigt att anpassa sin lärstil och agerande till 

individen”.  

 

I likhet med de andra tre menade lärare 4 ”..ens agerande påverkar givetvis gruppen, det är 

super viktigt att skapa ett bra klassrumsklimat med en härlig gemenskap för att eleverna ska 

uppleva motivation”. I samband med detta beskrev även läraren att det är viktigt att eleverna 

upplever att de kan. Misslyckas de eller känner sig misslyckad försvinner motivationen. 

Därför är lärarens roll betydande. ”Det är viktigt att jag hela tiden ”peppar” så eleverna 

känner någon mening med deras delaktighet”. Läraren ansåg även att det var viktigt att hon 

själv var engagerad och deltog för att motivera eleverna. ”.. har jag någon tanke med det vi 

gör, upplever eleverna det motiverande, därför viktigt att berätta målet för lektionen”.  

 

7.1.4 Övriga tankar kring lärarnas uppfattning av motivationsarbete 
Samtliga lärare ansåg att det var lärarens ansvar att motivera eleverna. Det är lärarens uppgift 

att få eleverna medvetna om fysisk aktivitet och vad rörelse bidrar till. Lärarna menade att lär 

sig eleverna något blir de motiverade, därför är det så viktigt med ett genomtänkt innehåll. 

Eftersom det är lärarens ansvar att motivera menade lärarna att det är lärarens uppgift att hela 

tiden finnas tillhands. Alltid vara med och hjälpa vid vissa hinder eller situationer så att 

eleverna tycker det är roligt. Lärarna tryckte även på att det är viktigt att läraren är aktiv under 

lektionerna. ”De lärare som bara sitter bredvid hämmar elevernas motivation”. Det framkom 

även att det är viktigt att få alla att känna sig sedda. ”Vi lärare är där för att stötta för 

utveckling”.  

 

Alla informanter ansåg läraryrket som något stimulerande och givande. Det framkom att alla 

kände att de kunde påverka och ville påverka eleverna. ”Idrotten och dess timmar är ett 

ypperligt tillfälle, då spontanidrotten i dagens samhälle försvunnit”. Lärarna menade att det är 

viktigt att förmedla skolidrotten som en viktig del för att fånga barnens intresse.  

 

”Utveckling och deltagande är något hela skolan ska  vara med och påverka”. Lärararna 

försökte även ”peppa” sina elever att motivera och hjälpa andra. De påpekade att de 

tillsammans når utveckling och intresse för fysisk aktivitet.  
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Utav samtliga intervjuer framkom det att gruppen och dess dynamik var viktig, i dessa 

situationer menade lärarna att deras agerande och handlande var avgörande. ”..det måste alltid 

finnas en bra trygghet och gemenskap för att uppleva något roligt”  

 

7.2 Analys av resultatet 
Nedan kommer jag att analysera det resultat som jag har fått fram med vald teori, Vallerands 

motivationsteori.  

 

Utifrån vad lärarna beskrev tolkar jag det som att samtliga informanter strävade för att nå 

fram till elevernas inre motivation. Genom uppmuntran och ett bra klimat kände lärarna att de 

kunde ge möjligheter för att förstärka elevernas motivation för ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet. Inre motivation handlar om att göra något för själva nöjet i sig, därmed kan jag 

förstå att lärarna beskrev att de använde en varierad undervisning, så att alla elever upplevde 

nöjet. Det framkom även att responsen de fick var att eleverna var engagerande och uppvisade 

glädje (Hassmen, 2003, s. 170). Det var viktigt för lärarna att eleverna var motiverade, detta 

knyter an till Vallerand som hävdar att om eleven upplever inre motivation kan eleven 

fokusera mer på uppgiften (ibid, s. 170). Lärare 1 påstod att utan motivation är det svårt att 

prestera.  

 

Under intervjuerna talade lärarna om att de använde sig av valmöjligheter, olika nivåer etc 

och var tydliga med att påpeka att eleverna deltar efter egen förmåga och att man ska försöka 

förbättra sig själv och inte jämföra med andra. Det tolkar jag som att lärarna försökte få 

eleverna att uppleva en typ av Vallerands inre motivation, som innebär att man strävar efter 

att uppnå något som är bättre än tidigare presterat (ibid, s. 170). Detta blev även möjligt då 

lärarna ansåg att ett genomtänkt innehåll var viktigt.  

 

Alla de intervjuade lärarna ansåg att de var tydliga med målen och att eleverna skulle utgå 

från sig själva, därmed gjorde lärarna det möjligt för eleverna att inte lägga fokus på resultatet 

utan sin egen ansträngning (Hassmén, s. 170). Min tolkning är att de strävade efter den första 

typen av inre motivation, genom att vara tydliga med målen, då det ger eleverna möjlighet att 

lära sig, upptäcka och förstå något (ibid, s. 170). Genom att samtliga lärare ansåg att 

tryggheten och gemenskapen var viktig kan man koppla de samman med Vallerands inre 
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motivation, då det är viktigt att eleverna tycker det är roligt och utstrålar glädje (Hassmen, s. 

170).  

 

Enligt lärarna motiverade de eleverna med olika tillvägagångssätt så att eleverna skulle få 

möjlighet att uppleva inre motivation eftersom en inre motivation gynnar elevernas 

utveckling. Ytterligare arbetssätt som lärarna ansåg förstärkte elevernas inre motivation var 

den feedback och ”pepp” som lärarna beskrev sig ge. Detta bidrog enligt lärarna till att 

eleverna upplevde nöje och positiva sinnesupplevelser som leder till inre motivation 

(Hassmén, 2003, s. 171).  

 

Vidare kan jag från empirin tolka att lärarna använde yttre medel för elevernas yttre 

motivation. För att nå fram till en inre motivation behöver man hjälp på vägen. Min tolkning 

är att lärarna lockade eleverna med yttre medel för att delta. Lärare 1 ansåg bland annat att 

man inte skulle tvinga fram något ur en elev, utan locka fram det man vill åt genom lek och 

andra faktorer, vilket jag knyter an till Vallerands teori som menar att man använder något 

specifikt för att nå fram till målet (Hassmén, 2003, s. 171). Lärarna talade om att de 

motiverade elevernas yttre reglering genom beröm och pepp på ett visst beteende. Ibland gav 

lärarna även belöningar såsom diplom eller något gott. Det framkom även i intervjuerna att de 

utsåg lagkaptener för att locka till deltagande. Därmed är min tolkning att lärarna använde ett 

yttre belöningssystem för att motivera eleverna. (Hassmén, 2003, s. 171). Genom att lärarna 

beskriver vikten av att delta för framtiden, att de måste orka vardagen, vara friska med mera, 

kan det kopplas samman med introjicerad reglering som är en typ av yttre motivation. 

Eftersom lärarna nämner dessa bidragande faktorer ger det eleverna en viss press att delta 

(ibid, s. 171). Mina tolkningar är även att lärarna använde en varierad undervisning så att alla 

eleverna upplevde det tilltalande vid något tillfälle, vilket de fick respons på eftersom 

eleverna oavsett aktivitet deltog. Lärarna menade att de genom deras tillvägagångssätt gav 

eleverna möjligheter till att uppleva en identifierad reglering som innebär att beteendet är 

självvalt (ibid, s. 171).   

 

Utifrån vad lärarna beskrev kan jag förstå att lärarna genom sina medvetena val och agerande 

fick eleverna att delta och enligt lärarna upplevde eleverna ingen amotivation, dvs brist på 

motivation. Min tolkning är att lärarna fick eleverna att uppleva sig sedda och att delta efter 

sin förmåga, de fanns alltid tillhands och stöttade så att eleverna ville engagera sig och delta. 
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Lärarna gav därmed enligt mina tolkningar inget utrymme till att eleverna skulle uppleva 

amotivation, vilket är väldigt positivt (Hassmén, 2003, s. 172).  

 

Min tolkning av lärarnas uttalanden är att lärarna motiverade eleverna bland annat på en 

situationsnivå, då de förklarade och berättade under intervjun att de gav mycket beröm under 

själva momenten, detta för att visa att de ser eleverna. Samtliga lärare ansåg att det var oerhört 

viktigt att se alla, eftersom det fick eleverna att bli motiverade, då de kände sig viktiga (ibid, 

s. 172-173). Lärare 1 berättade att det är viktigt med en bra relation och att se elevernas 

prestation. Av mina tolkningar av lärarnas svar fick lärarna eleverna att uppleva motivation på 

en kontextuell nivå, dvs för att specifikt område. Då alla lärare värdesatte klimatet och ansåg 

det viktigt för elevernas motivation. Alla de intervjuade lärarna menade att det var deras 

ansvar att motivera och bidra med ett inbjudande klimat (Hassmén, 2003, s. 173). Lärarna 

beskrev att man genom ett tryggt och bra klimat uppmuntrar eleverna att delta på lektionerna. 

Med andra ord kan läraren både på situationsnivå och kontextuell nivå bidra och hjälpa 

eleverna att skapa goda förutsättningar för att utveckla en inre motivation. Informanterna 

menade på att de tillsammans med eleverna kan försöka hitta sätt som får eleverna att uppleva 

en typ av inre motivation, vilket jag tydligt kan utläsa att lärarna försökte. Lärare 3 berättade 

bland annat om att vara engagerad och att delta själv är viktigt för elevernas motivation.  

 

Den globala nivån som är den tredje motivationsnivån handlar om motivation i sin 

omgivning. Vallerand påstår att elevernas motivation påverkas av deras levnadsmiljö och de 

attityder som finns i samhället. Genom att lärarna ansåg det viktigt med gruppdynamiken 

tolkar jag det som att kompisarna har en betydande inverkan. Även lärarnas förklaringar och 

påpekande om varför det är viktigt med fysisk aktivitet knyter jag an till denna nivå. 

Vallerand menar att ”individens motivation att engagera sig och fortsätta med aktiviteten 

påverkas av individens upplevelse av sin egen kompetens och förmåga rörarande aktiviteten” 

(Hassmén, 2003,  s. 175). Jag tolkar det som att lärarna tog det ansvar de ansåg sig ha och 

hittade möjligheter till att möta eleverna så att de kunde uppleva en god motivation i 

interaktion med omgivningen (ibid, s. 175). Lärare 4 menade att det är viktigt att eleverna 

upplever att de kan och är bra på något.  

 

Jag har utifrån Vallerands syn på motivation kunnat tolka lärarnas svar och fått svar på mina 

frågeställningar. Mitt resultat påvisar bland annat att läraren kan bidra med mycket för att 
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skapa motivation hos elever. Resultatet framhäver även att de intervjuade besitter kunskaper 

om hur de kan hjälpa till att motivera elever till fysisk aktivitet. Att motivera i tid för att fånga 

upp elevernas intresse för fysisk aktivitet var även något lärarna berättade om.  Jag har även 

utifrån vad lärarna beskrev kommit fram till att lärarna i min studie verkar ha en stor 

betydelse för eleverna och använder lärarna variation samt förändrar miljön har jag märkt 

utifrån resultatet att man förhoppningsvis kan fånga upp eleverna.  

8. Diskussion  
Studiens syfte var att studera hur grundskolelärare i de yngre åldrarna i ämnet idrott och hälsa 

motiverar elever att delta i undervisningen.  

 

1. Hur uppfattar idrott och hälsa lärare motivation? 

2. Vilka tillvägagångssätt anser idrott och hälsa lärare att man skall använda sig av för att 

motivera till ökad deltaktighet? 

3. Hur anser idrott och hälsa lärare att man bör agera för att motivera eleverna? 

 

Utifrån mina intervjuer har jag funnit tydliga tendenser på hur lärarna motiverar elever för 

ökad delaktighet. Jag anser även att jag fått svar på mina frågeställningar. Lärarna beskriver 

sig ha en tydlig och relevant bild av begreppet motivation, de förmedlar det som grunden för 

lärande och är A och O för elevernas delaktighet. Lärarna anser sig använda lämpliga 

tillvägagångssätt som enligt dem får eleverna att uppleva motivation. Lärararna ansåg att 

deras agerande var viktigt och samtliga talade om att de var engagerade och positiva för att 

fånga upp elevernas intresse för fysisk aktivitet.  

8.1 Resultatdiskussion 
 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att diskuteras och jämföras med tidigare 

forskning. Resultatet i min studie visar tydligt på att lärarna försöker motivera, inspirera och 

stimulera elever till fysisk aktivitet. Alla informanter framhävde sin roll i det hela och menade 

att de kan påverka elevernas motivation. Samtliga lärare menade att ett engagemang hos dem 

var oerhört viktigt för motivationen och rörelseglädjen. Resultatet påvisar även utifrån 

lärarnas svar att undervisningen måste vara givande och lustfylld, men framför allt varierande 

för att fånga elevernas intresse. Genom att använda olika stategier för att motivera eleverna, 

likt Gärdenfors (2011) tankar, ökar möjligheterna för att eleven motiveras, då igenkännande 

faktorn försvinner. Eleverna får fundera kring något nytt som kan ge stimulans, lust och 



28 

 

förståelse. Då motivation oftast kommer från intressen kan läraren genom att ha kunskap 

kring elevers intressen finna gemensamma nämnare med olika moment (Gärdenfors, 2010, s. 

79). Genom detta kan eleven finna sin drivkraft och motivation som i sin tur leder till 

utveckling efter egen förmåga. 

 

Lärarna verkade vara väl förankrade med Lgr-11. Då samtliga ansåg att det var viktigt att 

motivera eleverna för ett livslångt lärande och lust att lära. Parallellen med läroplanen kan 

även förstås genom att alla informanterna hade förstått vikten av en varierad undervisningen 

som även nämns i läroplanen (Lgr-11, s. 10).  Alla informanter har liknande åsiker och verkar 

ligga på samma plan. Samtligas åsikter knyter enligt mig an till Hassmén (2003) som menar 

att motivation behövs för lärande eftersom när motivationen brister, försämras prestationen 

(Hassmén, 2003, s. 164). Av mina tolkningar strävade även alla de intervjuade personerna 

efter en inre motivation hos eleverna vilket kan förstås då Hassmén menar att individer med 

en inre motivation anstränger sig mer (ibid, s. 174). Däremot är det viktigt att ha klart för sig 

att elever utan motivation kan anstränga sig lika mycket som motiverade elever. Skillnaden 

ligger dock enligt mina erfarenheter i lärande för stunden eller livslångt lärande.  

 

Med tanke på att de intervjuade personerna ansåg klimatet som viktigt för motivationen, kan 

jag se likheter med det klimat som Hassmén nämner. Det klimat som genomsyrades under 

lektionerna utifrån vad lärarna beskrev var ett process- inlärningsorienterat motivationsklimat 

(Hassmén, 2002, s. 178). Klimatet handlar om att uppgiften är i fokus och att det är processen 

fram till målet som är det viktiga, vilket jag känner att samtliga informanter förmedlade i 

deras beskrivande. Deras tankar om varför det var bättre överensstämmer med Hassméns som 

menar att eleven anstränger sig mer och ser mer positivt på sitt idrottande (ibid, s. 178-179).  

Genom lärarnas medvetna klimat samt åsikter kring att delta efter egen förmåga, knyter det 

tydligt an till Gärdenfors (2011) tankar kring att det är positivt att tävla mot sig själv eftersom 

det är motiverande. Det viktigaste enligt mig är ändå att eleverna har roligt på lektionerna och 

att innehållet är någonting som de kan ta med sig i livet. Då tävling oavsett former kan vara 

avskräckande för vissa individer.  

 

Lärarnas tankar om att det är viktigt att de själva är aktiva och engagerade överensstämmer 

med Gärdenfors (2010) åsikter, då han hävdar att om läraren förmedlar att det han eller hon 

lär ut är viktigt och roligt, får även eleverna den inställningen (Gärdenfors, 2010, s. 73). 

Genom att läraren hela tiden är positiv och engagerad ger det eleverna en möjlighet till att 
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uppleva undervisningen positiv och meningsfull. Det framkom även av intervjuerna att det 

kan vara positivt om läraren visar olika moment i undervisningen, då det enligt lärarna kan 

sporra eleverna till att prova. En viktig aspekt att ha i åtanke är lärarens förväntningar på 

resultatet som Jenner (2004) beskrev. Om läraren förbiser sina förväntningar och istället 

uppmärksammar även de små resultaten, kan det leda till ett intresse samt ge eleverna inre 

motivation. Samtliga lärare talade om att de var tydliga med målen för eleverna, men framför 

allt lärare 3 och 4. Hos dessa ser jag tydliga paralleller med författaren Gärdenfors (2010), då 

han hävdar att tanken på något lustfyllt skapar motivation och att den inre motivationen ökar 

när man förstår det man lär sig (ibid, s. 83). Därmed gör lärarna i min studie det möjligt för 

eleverna att uppleva en inre motivation.  

 

Kommunikationen mellan lärare och elev framhävdes som något viktigt då det handlar om att 

motivera för deltagande. Enligt mig är kontakten till eleven avgörande då det gäller att 

påverka elevers attityder till ämnet. Att skapa en bra dialog framhävde lärarna som viktigt, 

även jag delar deras åsiskt, om att det är betydelsefullt med goda relationer för att nå lärande 

och utveckling för samtliga parter. Det är ingen hemlighet att skolan har en stor utmaning av 

att motivera och inspirera eleven. Men det är viktigt att vi som lärare tar oss an utmaningen, 

då motivation kan behövas för lärande (Hassmén, s. 179) och är en enorm drivkraft 

(Gärdenfors, 2011). Informanterna menade även att det var viktigt att eleverna fann en inre 

vilja att delta för att finna motivationen på egen hand. Detta knyter jag an till Vallerands teori 

som hävdar att inre motivation är den viktigaste faktorn för att individen ska delta och 

utveckla intresse.  

 

Mina tolkningar av intervjusvaren är att lärarna var engagerade och intresserade av eleverna 

och arbetade för att eleverna skulle uppleva rörelseglädje och få motivation till lektionerna 

men även för fysisk aktivitet. Genom mina intervjuer har nya tankar väckts hos mig, bland 

annat att positiva intryck och erfarenheter av idrotten i skolan kan ge ett bestående intresse för 

fysisk aktivitet resten av livet. För att eleverna ska få uppleva detta kan idrottslärarens roll 

vara viktig. Jag kan se tydliga likheter och samband mellan det lärarna berättade och vad 

Annerstedt redogör för. Att läraren genom ett medvetet och inspirerande agerande kan 

påverka och bidra till att eleverna får erfarenheter som är meningsfulla, givande och positiva 

(Annerstedt, 2007, s. 17). Enligt mig är det läraren som eventuellt kan skapa de rätta 

förutsättningarna som behövs. Då det är viktigt att få eleverna att uppleva framgång, att de 

lyckas och är bra på något. Informanterna ansåg det viktigt att låta eleverna göra egna val, få 
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känna ansvar och ha ett visst inflytande, vilket överensstämmer med Giotas tankar, då hon 

menar att det främjar elevernas inre motivation (Giota, 2002).  

 

Utifrån vad lärarna beskrev kan jag tyda att de använde en varierad undervisning, vilket är 

positivt eftersom om eleverna upplever innehållet motiverande så vill de anstränga sig och 

lära sig (Annerstedt, s. 137). Lärarna ansåg även att man skulle erbjuda eleverna utmaningar, 

som kan knytas samman med Skölds studie (2010), där det också framkom att innehållet 

skulle vara varierande och med en viss utmaning så att eleverna blev motiverade, eleverna 

behöver som sagt vara aktiva med lagom utmanande och varierande uppgifter. För att göra 

eleverna motiverade är det viktigt enligt min tolkning att läraren ser till varje individs 

förmågor, behov och att använda olika svårighetsgrader. 

 

Min slutsats av studien stämmer väl överens med resultatet i artikeln av Merce Bernaus 

(2009), då han menar att lärarens strategier och metoder är relaterade till elevernas 

motivation. Även de intervjuade personernas åsikter kring om att de behöver vara motiverade 

och engagerade har likheter med Bernaus resultat, då man kom fram till att om läraren är 

motiverad, är eleverna mer aktiva i aktiviteten och känner sig mer motiverade.  

Lärare 4 ansåg att det är viktigt att eleverna själva inser vad fysisk aktivitet kan göra för deras 

välbefinnande och varför ett deltagande i undervisningen är viktigt. Därav kan jag jämföra det 

med idrottslärarens roll. Givetvis har idrottsläraren en avgörande roll genom sina strategier 

och hjälpande medel men slutligen är det ändå eleven som behöver finna sin motivation och 

uppleva mening med det han eller hon utför. Vilket jag knyter an till Giota (2002) som 

menade att lärare måste hjälpa eleverna att förstå meningen med uppgifterna så att de förstår 

betydelsen av deras deltagande.  

 

Framför allt lärare 3 och 4 nämnde även att det kan vara motiverande för eleverna om läraren 

delar in dem efter individuell kapacitet. Vilket jag ser likheter med Berglunds och Sjödins 

(2004) studie där det framkom att det var positivt att göra dessa grupperingar, bland annat för 

att nå alla elever, oavsett förutsättningar. Samma grundtanke upplevde jag att mina 

intervjupersoner hade, då alla poängterade att man skulle se alla. Min tolkning blir därmed att 

om man ska nå fram till motivationen krävs det att innehållet är tilltalande och att den varierar 

så att undervisningen passar alla, någon gång. Undervisningen blir därmed lustfylld och 

varierande för att fånga upp eleverna. Enligt mig har lärarna i min studie en viktig roll, då ett 

engagemang hos läraren är A och O för motivationen och i sin tur för utvecklingen. I likhet 
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med Jenner (2004) visar resultatet från mina intervjuer att lärarens förväntningar och 

bemötande i min studie har betydelse när det handlar om att skapa och behålla elevens 

intresse (Jenner, 2004, s. 10). I övernsstämmelse med Isberg (2009) framgår det även i min 

studie att lärarna beskriver sig behöva visa inspiration, intresse och förtydliga mål och syfte 

för att eleverna i större grad ska vara fysisk aktiva.  

 

Som tidigare nämnt grundar sig min studie på de yngre eleverna, vilket till viss del skiljer sig 

från den litteratur jag refererat till som har sin utgångspunkt i högstadiet.  Däremot anser jag 

att resultaten följs samman och liknande slutsatser har skrivits fram. Alla mina informanter 

ansåg lärarens roll som väsenlig och att det var de som kunde påverka och hjälpa eleverna att 

bli motiverade. Det känns bra att mitt resultatet överensstämmer med tidigare forskning, då 

forskningen är relativt nyskriven och har givande åsikter. Resultatet jag fick fram känns 

positivt för framtiden, då jag intar läraryrket med en härlig känsla om att jag kan påverka och 

erbjuda rätt förutsättningar för att eleverna ska få ett bestående intresse för fysisk aktivitet. 

Något viktigt att beakta är att mitt resultat enbart grundar sig på mina fyra intervjuer och 

utifrån hur lärarna ser på dessa faktorer, men jag känner att jag fått svar på mitt syfte.  

 

Detta har varit en intressant studie som gett mig som framtida lärare nya synvinklar på olika 

tillvägagångssätt som jag kan använda mig av för att motivera eleverna. Studien har även gett 

mig nya tankebanor rörande motivation och vad som kan motivera elever. Förhoppningsvis 

bidrar även studien till förståelse och kunskap för området motivation till andra idrottslärare, 

då det är viktigt att förstå hur man kan motivera elever till ämnet idrott och hälsa.  

 

Jag ser fram emot min framtida roll som lärare och mina framtida chanser att påverka 

elevernas möjligheter till ökad delaktighet och intresse för idrott och hälsa.  

 

8.2 Metoddiskussion 
Intervju som metod är ett lämpligt val för att få inblick i en annans åsikter och tankar, valet är 

även praktiskt eftersom man kan ställa följdfrågor för att få en bättre förståelse. De problem 

jag stötte på men som inte ändrade resultatet är att jag utförde två olika intervjuer, tre stycken 

bestämde jag tid med medan den sista fick utföras på mail, eftersom det uppstod privata skäl 

som gjorde att intervjupersonen inte kunde närvara. Jag trodde att min upplevelse av de olika 

intervjuerna skulle skilja sig, men jag fick så pass bra svar på mailintervjun, så resultatet blev 

inte annorlunda. Däremot kan jag tänka mig att de olika intervjuerna kan skilja sig åt eftersom 



32 

 

jag inte kunde ställa följdfrågor vid en mailintervju på samma sätt som vid en vanlig intervju. 

Mitt val av antal deltagare kan en del uppfatta som få men jag känner, i och med mitt syfte 

med studien att det gav en bra bas för den förståelse jag sökte kring ämnet.  Det var väldigt 

praktiskt att kunna spela in intervjuerna, det gav mig möjligheten att lyssna om och om för att 

hitta nya mönster och tankar. Jag anser även att jag har kunnat svara på mitt syfte och mina 

frågeställningar genom mitt val av metod, även fast det finns andra metoder som jag skulle 

vilja prova på i vidare studier. 

 

Att intervjua kräver en del övning, jag kände att det blev lättare ju fler intervjuer jag hade 

gjort. Det är svårt att ställa de rätta frågorna för att få fram det svar som man vill ha för att 

kunna svara på syftet, men genom att alltid ha syftet i åtanke blev det lättare. Att jag hade 

med mig intervjufrågorna var ett bra stöd för informanterna då de hela tiden kunde följa med 

och läsa frågan igen om de behövde. Något annat jag är nöjd med är att jag gjorde lärarna 

medvetna om vad intervjuerna skulle handla om för att ge läraren en möjlighet att tänka 

igenom ämnet och förbereda sig på intervjun.  

 

Genom intervjuer av kvalitativ form fick jag lättast fram svar på mina frågor. Att göra en 

enkätstudie för att kunna svara på mina frågeställningar tror jag hade varit svårt eftersom jag 

då inte skulle fått höra informanternas djupare åsikter samt hur de definierade motivation med 

egna ord. Och det var just det som var mitt syfte, jag ville få en djupare förståelse i hur 

idrottslärare motiverar elever till ökad delaktighet. Därför  var kvalitativa intervjuer den bäst 

fungerande metoden för mitt syfte i denna studie. Däremot hade det varit intressant om jag 

även hade observerat lärarna, för att se deras tillvägagångssätt och responsen från eleverna. 

Men det tror jag kräver mer tid, så tanken är att det får bli i en liknande studie framöver. 

 

8.3 Forsattforskning 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur lärarna i olika årskurser bemöter eleverna  

samt i vilken ända de börjar i när de ska motivera elever att delta. Börjar de med att försöka 

skapa trygghet eller genom att vara en sträng lärare som sätter respekt för att få med sig 

eleverna? Och varför gör man på de olika sätten. Lägger grundskolelärare ner mer krut på att 

motivera eleverna än lärare i till exempel årskurs 8? Detta skulle vara intressant att studera, då 

det händer mycket i dessa åldrar som handlar om mer än lusten till att vara med på 
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idrottslektionerna eller avsaknaden av lust att göra det. Kanske beror det på att eleverna blir 

stökigare och lärarna då tappar lusten och motivationen själv.  

 

Efter att ha gjort min undersökning samt läst tidigare forskning upplever jag att lärarens roll är 

oerhört viktig för att få eleverna att delta. Hur läraren planerar lektionsinnehållet samt hur 

läraren bemöter eleverna tror jag är en viktig faktor oavsett vilken årskurs det handlar om. 

Därför hade det varit intressant som tidigare nämnt att utföra observationer på lärarna, för att 

se deras bemötande och agerande då det framkommit att läraren har en avgörande roll.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Kön? 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Vart utbildade du dig och när? 

 

4. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

 

5. Hur länge pågår en idrottslektion? Lika för alla, oavsett ålder? 

 

Ämnesrelaterade frågor 

 

1. Hur upplever du arbetet som idrottslärare? 

 

2. Hur ser du på begreppet motivation? 

 

3. Anser du att eleverna är engagerade och deltar på idrottslektionerna? 

 

4. Vad anser du är viktigt för att öka elevernas motivation på idrottslektionerna? 

 
Hur försöker du motiverar eleverna? Får du respons på det? 

(Vad blir eleverna motiverade av tror du?)  

 

5. Agerar du olika beroende på ålder och kön (t ex framtoning, kommunikation, 

röstläge etc? Varför?  

 

6. Hur viktigt anser du det är att eleverna är motiverade i Idrott och hälsa? 

 

7. Upplever du några svårigheter med att motivera elever, i så fall vilka? 

 

8. Hur gör du för att stärka elever som inte är motiverade att delta under 

idrottslektionerna?  

 
Erbjuder du något annat alternativ?  

Brukar det finnas någon lösning för att de ska bli intresserade? 

 

9. Anser du att det är ditt ansvar att motivera eleverna? Om inte, vems ansvar? 

 

10. Övriga tankar kring ämnet  
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Bilaga 2 – litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att studera hur grundskolelärare i de yngre åldrarna i ämnet idrott och 

hälsa motiverar elever att delta i undervisningen. Jag ville framför allt få en djupare 

förståelse i lärarnas tillvägagångssätt för att kunna motivera eleverna till ökad delaktighet.  

1. Hur uppfattar idrott och hälsa lärare motivation? 

2. Vilka tillvägagångssätt använder sig idrottsläraren av för att motivera till ökad 

deltaktighet? 

3. Hur agerar idrottsläraren för att motivera eleverna? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Motivation, Motivera, Idrott och Hälsa, Deltagande, Skolan, Elever 

 

 

Var har du sökt? 
Stockholms Universitet bibliotekskatalog, GIH:S bibliotekskatalog, Google Scholar, EBSCO, 

Diva 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

Google Scholar: Motivation, Idrott och Idrott & Hälsa 

Stockholms Universitet bibliotekskatalog: Motivation och Idrott & Hälsa 

GIH:s bibliotekskatalog: Motivation 

Ebsco: Physical education and motivation  

 

 

Kommentarer 
Jag har hittat bra material till min studie, framför allt genom olika databaser men även genom 

att ha tittat på litteraturlistor samt fått en del hjälp och inspiration av min handledare. 

 

Stockholms Universitets Bibliotekskatalog samt Google Scholar var givande då de på ett enkelt 

sätt sökte fram artiklar, böcker och avhandlingar.  

 

 

 

 


