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Sammanfattning  
 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i sin undervisning i idrott och hälsa motiverar 

elever i årskurs 1-6  till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och livslångt 

lärande av god hälsa 

 Hur resonerar lärare kring fysisk aktivitet och motivation? 

 Hur motiverar lärare sina elever till fysisk aktivitet i undervisningen idrott och hälsa? 

 

Jag valde att arbeta efter en kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer. Jag har 

intervjuat sju lärare samt observerat deras undervisning. Jag spelade in samtliga intervjuer 

samt transkriberade alla. Jag hade inget bortfall, alla intervjuer och observationer 

genomfördes på utsatt tid och plats.  

Motivationsteorier och meningsskapande logiker är de teoretiska perspektiven som används i 

studien. 

 

Samtliga lärare motiverade elever till fysisk aktivitet genom ständigt roliga lekar och 

spänningsfyllda aktiviteter. Många av lärarna menade att motivation kan delas upp i två 

faktorer där inre motivation talar om elevens ”vilja” till fysisk aktivitet där fokuset ligger på 

egenvärdet och yttre motivation som är medel, belöning, som läraren ger för att motivera 

eleverna där fokuset ligger på investeringsvärdet. I samtliga lektioner hade lärarna även 

reflektion med eleverna där det ställdes frågor som eleverna fick besvara kring 

undervisningen. 

 

Slutsatsen visar att det primära fokuset ligger på att det ska vara roligt och att elever ska 

motiveras genom roliga aktiviteter. Andra elever motiverades genom yttre motivation i form 

av betyg. Det är självklart viktigt att elever stimuleras och upplever glädjen av att vilja röra på 

sig men för att alla elever ska motiveras till regelbunden fysisk aktivitet och ett livslångt 

lärande av god hälsa så kan det vara grundläggande att undervisningens aktiviteter ger 

utmaning och anpassning. För att nå ett långsiktigt lärande av god hälsa och regelbunden 

fysisk aktivitet så kan det dessutom vara betydelsefullt att läraren och eleven samarbetar 

genom att eleven får möjlighet att dela med sig av sina idéer om vilka förändringar som kan 

ske i planeringen och genomförandet av undervisningen. 
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Inledning 

 
Sedan hösten 2008 har jag studerat till lärare inom ämnet idrott och hälsa på Stockholms 

universitet. Under de pågående kurserna i utbildningen fick vi bl.a. möjlighet att vara ute på 

s.k. ”verksamhetsförlagd utbildning”. Min ”praktik” genomfördes på en skola i norra 

Stockholm. Med dels pågående studier och dels allt annat lärande som jag har erbjudits under 

studietiden samt under min praktik så väcktes intresset hos mig att genomföra en studie kring 

hur lärare i idrott- och hälsa motiverar elever i årskurs 1 - 6 till ett bestående intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet och livslångt lärande för god hälsa. Lars-Magnus Engström 

(2005, s. 136) skriver att behovet av fysisk ansträngning har minskat i samhället. Genom 

förbättrad kommunikation, ny teknik och datorisering görs det möjligt att undvika fysisk 

aktivitet. Dagens barn föredrar att sitta inne och spela basket på sitt tv-spel eller dator istället 

för att göra det tillsammans med kamrater utomhus eller i någon idrottshall menar Engström. 

Dessutom blir det allt vanligare att föräldrarna kör barnen till och från skolan istället för att 

barnen ska cykla eller promenera till skolan. Det betyder att dagens barn och ungdomar blir 

mer och mer stillasittande. Enligt Engström medför detta problem som bl.a. ökad övervikt. 

Elin Ekblom-Bak (2010) definierar stilla sittande/fysisk inaktivitet som muskulär inaktivitet, 

och hävdar att längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, är starkt 

kopplade till såväl fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt–kärlsjukdom, cancer som 

förtida död. Människokroppen behöver röra sig för att fungera optimalt och därför krävs 

fysisk aktivitet för att människan ska kunna ha en god hälsa. Ekblom-Bak poängterar 

dessutom att i framtiden bör inte bara regelbunden fysiskt aktivitet rekommenderas och 

föreskrivas. Lika betydelsefullt är det att undvika stillasittande. Att ta trapporna i stället för 

hissen, fem minuters pausgympa på jobbet, cykla till jobbet istället för bilen får en helt annan 

tyngd och betydelse än tidigare menar Ekblom-Bak. Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska 

idrottsrörelsens samlande organisation som menar att skolan skulle kunna vara den perfekta 

arenan för att få barnen till att bli mera fysiskt aktiva.  

 

Skolan är den miljö som har fått samhällsuppdraget av staten att utföra uppgifter och riktlinjer 

för vad eleverna ska lära sig i skolan. I läroplanen (Lgr 11, s. 7) får vi reda på skolans uppdrag 

som är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Hemmet och skolan 

har en viktig uppgift att samarbeta för elevernas utveckling till goda ansvarstagande 

människor och samhällsmedlemmar. Alla i skolan arbetar för ett gemensamt mål och det är ett 

krav som ställs från samhällets sida. Med utgångspunkt i skolans styrdokument, skollagen och 
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läroplanerna har lärarna i skolan ansvar för att skapa en miljö där utveckling och lärande 

främjas i så stor utsträckning som möjligt (Andersson & Carlström 2005, s.14) . 

 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen (Lgr 11, s. 9). 

 

Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att uppfylla, att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet, detta nämns i läroplanen under rubriken ”skolans uppdrag”. Enligt kursplanen i 

idrott och hälsa är målet att sträva mot att eleverna i sin undervisning ska stimuleras till ett 

bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet (Lgr 11, s. 51). I läroplanen framkommer 

utöver vikten av god hälsa, att eleverna har förståelse för den egna livsstilens betydelse.  

 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet (Lgr 11, s. 51) 

 

Således är det viktigt att eleverna motiveras till rörelseglädje och får ett positivt förhållande 

till sin egen kropp (Folkhälsoinstitutet 2009). Idrottsläraren har en viktig uppgift i att inspirera 

och motivera elever att känna lust att röra sig under idrottslektionerna och därigenom skapa 

lust att även röra sig på fritiden (Thedin Jakobsson 2004, s. 105). Det krävs verkligen 

motivation från ledarens sida menar Johan Arnegård (2005, s. 132). Meningsfulla aktiviteter 

som motsvarar elevers förmågor där de kan ställa sig själva inför nya spännande utmaningar. 

Det handlar om helheten:” en harmonisk, till sin sammansättning väl avvägd verksamhet”, 

som får elever att växa och ökar lusten för idrottsämnet som i sin tur leder till en 

tillfredställelse av fysisk aktivitet (Johan Arnegård 2005, s. 132). Johan Faskunger (2001, 

s.81) hävdar att tillfredställelse för det man utför har en oerhört stor betydelse för 

motivationen. Upplevd tillfredställelse och välmående i kombination med fysisk aktivitet har 

en stor effekt för etablering och upprätthållning. Faskunger försöker påvisa att det inte är 

styrkan, intensiteten och frekvensen som är det viktiga med fysisk aktivitet, -tvärtom är det 

naturliga spontana vardagsaktiviteter som ger chansen till fortsatt investering för fysisk 

aktivitet. Engström (2005, s. 23) hävdar också att idrottens egenvärde i sig har större 

betydelse än tävlingsframgången. Han menar därmet att det är viktigare att utföra en aktivitet 

för dess egen skull och inte för att uppnå något annat som kamp och vinnande. 

 

Behovet av fysisk aktivitet har minskat i samhället och barn blir alltmer stillasittande. Detta 

påverkar hälsan negativt. Människokroppen behöver röra sig för att fungera optimalt och 
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därför krävs fysisk aktivitet för att människan ska kunna ha en god hälsa. Här anser jag att 

idrottsläraren har en central roll för att motivera elever till fysisk aktivitet. Därför har jag valt 

i denna studie att undersöka hur lärare resonerar kring fysisk aktivitet och motivation samt hur 

lärare motiverar sina elever till fysisk aktivitet i undervisningen idrott och hälsa.  

 

Bakgrund 

 
Jag kommer att använda mig av vetenskaplig litteratur och dessutom använda mig av aktuella 

rapporter och forskning som rör motivation och fysisk aktivitet.  För att strukturera upp det 

och göra det enkelt för läsaren så kommer jag styckevis behandla litteraturen i koppling till 

varje avsnitt. I de följande rubrikerna ska jag förklara begreppen motivation och fysisk 

aktivitet som är centrala för uppsatsen. 

 

Definition av motivation 
 

Ordet motivation kommer från latinets movere som betyder att röra sig.  

 
Motivation betecknar de processer som sätter människan i rörelse; de krafter som ger hennes 

beteende energi och riktning. En lärare eller ledare som har till arbetsuppgift att sätta andra i 

rörelse mot bestämda mål, kan benämnas motivatör (Stensmo 1997 s. 97). 

 

Detta innebär att läraren, motivatören, skall maximera elevernas möjlighet till lärande. 

Motivation betecknar processer som sätter människor i rörelse mot bestämda mål. Dessa mål 

som även kännetecknar motivationsteorier är målet att uppnå något eller att undvika något. 

Frågor om motivation i undervisningen talar om elevers behov, målsättning, läroprocesser, 

samspel och prestationer (Stensmo 1997 s. 103). Mål utgör en formulering om något skall 

strävas mot och eller uppnås, eller undvikas. Genom elevens deltagande blir målen till deras 

egna och de ansvarar för dem. Lärarens uppgift som motivatör är att hjälpa eleverna bli ägare 

av målen. Genom att ta lärdom av läroprocessen, lära sig att lära påverkas elevens 

motivation, denne får möjlighet att lära sig på ett effektivt sätt. Detta framkommer i 

metalärande och metakognition. Metalärande innefattar kunskap om färdigheter, där eleven 

ställer tänkefrågor till sig själv under lärprocessen. Vad som skall läras, hur de skall göra det 

och varför. För elever som inte har en stark tilltro till sin egen förmåga och som inte haft 

framgång i sitt lärande, är det lärarens uppgift att finna lämpliga progressiva uppgifter. Att 

lösa uppgiften och öka svårighetsgraden successivt ger eleven möjligheten att öka sin 

självkänsla och därmed ökas även prestationsmotivationen (Stensmo 2008 s. 141). Enligt 

professorn Håkan Jenner (2004, s. 41) så består motivation av tre samverkande faktorer. Den 
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första faktorn beskriver motivation som en inre faktor. Det är något som sätter igång 

beteendet där drivkraft kan användas som ett sammanfattande begrepp. Det skulle betyda att 

det finns ett likhetstecken mellan motivation och drivkraft, där drivkraft ses som ”vilja att 

satsa” energi eller nyfikenhet. Dock är det grundläggande att drivkraften är ställd i relation till 

ett mål (Jenner 2002.s.41).  

 

I den andra faktorn utgår motivation från en tanke om målsträvan hos individen, där 

handlingen kan rikta sig i inre mål eller yttre mål och belöningar. I yttre mål kan det röra sig 

om belöningar med bland annat högre betyg och andra människors uppskattning. Eller inre 

mål som talar om känsla av självförverkligande, glädje och stolthet. Forskare anser att detta 

kan påverka beteendet beroende på om handlingen är grundat på inre eller yttre mål. I 

skolsammanhang kan detta betyda att elever som grundar sin handling på yttre mål, strävar 

efter att studera endast för att införskaffa kunskaper som ger höga betyg. Däremot om en elev 

grundar sin handling på inre mål, så är målsättningen att finna intellektuell tillfredställelse för 

att få aha-upplevelser (Jenner 2004, s. 42). 

 

I den tredje aspekten framkommer växelverkan mellan individens drivkraft och målen, som 

hänger samman med individens självförtroende och ifall målen uppnås eller inte. Denna 

motivationsprocess påverkas av en inre drivkraft som grundar sig i behov, förväntningar eller 

önskningar. Vare sig målen uppnås eller inte så blir resultatet en förändring av den inre 

drivkraften. Själva motivationsprocessen påverkas dessutom av individuella faktorer och 

sociala faktorer. Till individfaktorerna hör värderingar, tidigare upplevelser eller 

minnesbilder. Exempel på sociala faktorer är roller, förhållanden samt andras förväntningar 

(Jenner 2004, s. 43).  

 

Värdet av motivation 

 
Bland individer som är mer motiverade av yttre belöningar där fokus ligger på vinst, priser 

eller viktminskning är chansen mindre att dessa kommer börja eller fortsätta med aktiviteten. 

Inom tävlingssammanhang ligger fokus ofta inte på uppgiften utan är mer inriktad på att vinna 

över motståndarna vilket kan påverka den inre motivationen negativt (Hassmén 2006, s. 173). 

Individer som uppvisar självförtroende och större ansträngning att börja eller fortsätta 

motionera relaterar sin handling mer mot inre motivation. Den inre motivationen är relaterad 

till positiva känslor och njutning, bättre koncentration och dessutom bättre uthållighet i 

utförandet av uppgiften och avsaknad av negativa känslor.  
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Yttre motivation kan relateras till att en individ känner en press att prestera, att beteendet inte 

är självvalt från individens sida och känslan av nervositet framträder i handlingarna  

(Hassmén 2006, s. 171). 

 

 

Definition av fysisk aktivitet 

 
 

Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that requires 

energy expenditure (WHO 2006) 

 

Caspersen, Powell & Christenssons (1985, s. 126) definierar fysisk aktivitet som:  

 
Alla former av kroppsrörelser producerade av kroppens muskler som leder till energiförbränning 

(Översatt enligt Faskunger 2001) 

 

 

Det ovan nämnda citatet är världshälsoorganisationens definition på begreppet fysisk 

aktivitet. Världshälsoorganisationen (WHO) som är ett FN- organ har som syfte att alla 

människor ska kunna uppnå en så god hälsa som möjligt. Faskunger (2001, s. 12) menar att 

fysisk aktivitet representerar en utgångspunkt för förändringsarbete. Fysisk aktivitet har en 

stor påverkan på livsstilssjukdomar som t.ex. hjärt-kärl-, diabetes och högt blodtryck. 

Faskunger (2001, s. 12) påvisar att det allra starkaste beviset för nyttan med fysisk aktivitet är 

den mentala hälsan.  

 

Fysisk aktivitet är inte ensam lösningen på alla välfärdssjukdomar, men den är en mycket viktig 

faktor för att bibehålla och främja människors hälsa (Faskunger 2001, s. 12) 

 

 

 
Vid Örebro universitet har regeringen insatt ett nationellt centrum med uppgift att ”stötta” 

skolornas arbete mot en god hälsa hos barn och ungdomar. Följande beskrivning av fysisk 

aktivitet är hämtat från deras hemsida: 

 

All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad energiförbrukning 

 

 

NCFF menar att fysisk aktivitet omfattar alla kroppsrörelser, i vardagen är dessa exempelvis 

att cykla, gå och bära mm. Att fysisk aktivitet ger hälsovinster och att hälsa skapas av daglig 

fysisk aktivitet i alla åldrar menar NCFF finns forskning kring. Hos de yngre barnen är det 

viktigt att de redan från allra början gynnas av grov- och finmotoriska övningar. NCFF menar 

att barn med sämre motorik har det svårare att prestera i skolan och detta i sin tur kan leda till 
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psykisk ohälsa. NCFF menar att om sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet 

fungerar så ökar barnens självförtroende (NCFF 2010). 

Riksidrottsförbundet (RF) menar att fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot ohälsa. RF 

sammanfattar argumenten för fysisk aktivitet där bland andra dess argument framstår, fysisk 

aktivitet: Minskar dödlighet i hjärtsjukdomar, Ger ökad kondition, Förebygger benskörhet, 

Förbättrar den psykiska hälsan, Ökar inlärningsförmågan, Stimulerar barns sociala och 

mentala utveckling. 

 

Medicinska och fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 

 
Det här stycket ger en beskrivning av vilken effekt som fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet 

ger. I dagens forskning framkommer det att fysisk inaktivitet utgör en stor hälsorisk, speciellt 

när detta ska kopplas till ett stilla sittande levnadssätt utgör det en risk för en rad 

folksjukdomar som typ diabetes 2, högt blodtryck och benskörhet menar Engström (2004, 

s.22). Enigheten bland forskarna inom området gör aktuellt att barn och ungdomar bör vara 

fysiskt aktiva minst en halvtimme varje dag och ansträngningen bör vara lägst en snabb 

promenadtakt. Enligt Engström (2004, s. 22) så är de barn som inte är fysisk aktiva på 

vardagen tyvärr inte är aktiva på lektionerna heller. Engström (2004, s. 22) menar att under 

skoldagen ska eleverna kunna ha möjlighet till lek och idrott i spontan form och de ska inte 

behöva vara med i en idrottsförening för att vara fysisk aktiva. Rörelse bör vara en naturlig 

del i den vardagliga tillvaron. Med avseende på den totala tiden om 20 000 timmar som barn 

och ungdomar spenderar i skolan under uppväxtåren så har skolan en stor möjlighet att 

påverka elevers fysiska aktivitet och dessutom hälsa enligt Sven Bremberg (2004, s. 101). 

Engström (2004) menar också att skolgården kan locka, inspirera och utmana eleverna till att 

vara fysisk aktiva.  

Anita Wester-Wedman (2001, s. 185) hävdar att det finns många positiva effekter av fysisk 

aktivitet dessa effekter är förbättrad hjärtkapacitet, förbättrad ämnesomsättning, 

viktreduktion, mindre depression, bättre rörlighet och framförallt minskad dödlighet. Raustorp 

(2004, s. 14) menar att varje investerad krona i ungdomars motionsvanor ger flera kronor 

tillbaka i resultat av insparad vårdkostnad. Effekten av att förbränna kalorier ger viktnedgång 

och bra fysik förebygger högt blodtryck och känslan av välbefinnande ökar, samt smärtor 

lindras. Britta Thedin Jakobsson (Larsson & Redelius 2004, s. 101) menar att fysisk 

inaktivitet leder till ohälsa men förändringen av detta är dels att få kunskap av betydelsen av 

fysisk träning men dessutom att öka lusten och glädjen som leder till en livsstil där utövandet 



10 

 

av fysisk aktivitet blir ett grundläggande inslag i vardagen. Livsstilen med fysisk aktivitet får 

många positiva hälsoeffekter. Närmare bestämt är fysiskt aktivitet den centrala friskfaktorn 

och ett mycket gott skydd för människan (Forsberg 2005, s. 13). 

 

Idrottslärarens roll 

 

Håkan Jenner (2004, s. 20) hävdar att för läraren är det viktigt att ha ett bra förhållningssätt 

till elever för att kunna nå dem. För att eleverna ska ta del av lärarens motivationsarbete krävs 

det att idrottsläraren har en positiv syn på sina elever, visar öppenhet och är en god lyssnare 

med förmågan att reflektera över sitt arbete. 

 

Med reflektion ges det möjlighet att undervisningen utvecklas. Det är aldrig tillräckligt med 

en reflektion som skall gälla för alla utan reflektionen måste ständigt modifieras hävdar Claes 

Annerstedt (1995, s. 75). Vidare menar Giota (2002, s. 284) att lärarens reflektion över sitt 

bidrag är grundläggande för att nå eleven. ”Om lärare skall kunna nå elevernas inre värld och 

deras verklighet, krävs det att de först upptäcker och reflekterar över sitt personliga bidrag i 

den urskog av krav och förväntningar som eleverna dagligen möter i skolan”  

 

Genom stöd, råd och olika åtgärder för olika grupper ges det möjlighet att framförallt 

motivera fysiskt inaktiva elever till fysiskt aktivitet. Anders Raustorp (2004, s. 45) har skrivit 

om ”lärarstrategier” för att kunna uppmuntra och motivera elever till ett bestående intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet. Nedan följer en beskrivning av de olika strategierna: 

 Betona process istället för produkt: Att uppmuntra och ge positiv feedback är viktigt. 

Det är viktigare att elever tar del av stöd och uppmuntran i deltagandet i fysisk 

aktivitet än att bli berömd för hur vältränad han/hon är. 

 Uppmuntra framgång och använd självstyrda aktiviteter: Självstyrande aktiviteter 

möjliggöra för eleven att delta på sin egen nivå, och skapar samtidigt lust och 

framgång i deltagandet. 

 Utmana och delge goda erfarenheter: I undervisningen är det viktigt med progression, 

där eleven känner sig motiverad inför aktiviteten. Dock är det viktigt att undvika för 

avancerade aktiviteter, där man som lärare kanske ”tappar bort” fokus på eleven 

istället för att ”lyfta denna” och skapa goda erfarenheter av undervisningen.  

 Diskutera värdet av fysisk aktivitet: Viktigt att diskutera och framföra det 

betydelsefulla med fysisk aktivitet och vilka positiva effekter det medför. En elev som 
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deltar frivilligt på de olika aktiviteterna i undervisningen får möjligheten att utveckla 

en identitet för en aktiv hälsosam livsstil. 

 Lära ut självbedömning: Det är viktigt att eleven lär sig att bedöma sin egen insats och 

att även samarbeta tillsammans med sina kamrater. Detta ger eleven ökat 

självförtroende och samspel mellan läraren. 

 

Min uppsats handlar om idrottslärares motivation av elever till fysisk aktivitet och god 

hälsa. Syftet med bakgrunden var att förklara de centrala begreppen fysisk aktivitet och 

motivation utifrån vetenskaplig litteratur och aktuella rapporter. För att kunna ta del av 

vad annan forskning säger, visa på olika slags perspektiv på och förklaringar för  

ämnesområdet har jag valt att undersöka doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. 

Nedan under rubriken ”Tidigare forskning” redogör jag för det undersökta kunskapsläget. 

 

Tidigare forskning 

 
I denna del kommer jag att presentera forskningsresultat som gjorts kring motivation, 

motivationsarbete i skolan. 

 

Ämneslärares motivationsarbete 

Johan Hansson (2010) har utfört en studie i ämnet historia. I studien framkommer det att för 

lärarna är eleverna viktiga, eftersom lärarna menar att det är elevernas behov som skall mötas 

genom historieundervisningen. Hansson (2010, s. 140) redogör i resultatet att beroende på vad 

lärarna har för intresse inom ämnet historia varierade valet av undervisningsmetoden.  

Den studentinriktade läraren uppgav att elevernas behov påverkar deras metoder. Den 

ämnesinriktade läraren ger lektioner med mer elevinflytande undervisning, men läraren 

bestämmer själv hur undervisningsmetoderna skall se ut. Generellt menar lärarna att elevernas 

respons medför att de successivt förändrar sin undervisningsmetod.  Lärarna uppger även att 

intressanta historier samt dramatiska händelser i anslutning till böcker och filmer är viktiga för 

elevers intresse för ämnet historia. Detta påverkar även elevernas personliga intresse, deras 

kunskap och innehållet i deras historieundervisning. Görs ämnet mer anpassat till elevernas 

personliga intresse kan de finna mer motivationen för att söka mer kunskap (Hansson 2010, s. 

140).  

Motivationsarbete i ämnet idrott och hälsa 

Jenny Isberg (2009) skriver i sin avhandling om, motivation till fysisk aktivitet. Syftet med 

denna var att undersöka hur man kan motivera ungdomar mellan 12-16 år att utöva fysisk 
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aktivitet och förhoppningsvis stimulera eleverna att fortsätta att vara fysiskt aktiva i vuxen 

ålder. I studien framkom det att flera faktorer var av betydelse för elevernas motivation till 

fysisk aktivitet. Lärarens roll som motivatör var en viktig utgångspunkt för eleverna, där 

uppmuntran och stimulering till fysisk aktivitet var av betydelse. Ett mätbart instrument som 

t.ex. träningsdagbok som Isberg (2009, s. 70) nämner i sin studie ger eleverna motivation  att 

delta på undervisningen, självkontrollera sina resultat och även att utföra aktiviteter utanför 

skolan. I studiens resultat framgick att inte bara idrottsläraren men också vårdnadshavare och 

vänner kan motivera till fysisk aktivitet. Deras engagemang inom någon aktivitet eller 

stimulering kan ge positiva effekter för barn och unga att vilja delta och fortsätta med fysisk 

aktivitet. Enligt Lodewyk m.fl (2009) kan elevers kroppsuppfattning och självförtroende 

påverka deras motivation. För en elev som inte har så bra kroppsuppfattning och dåligt 

självförtroende är risken stor att denne drar sig från att delta i fysisk aktivitet och i ämnet 

idrott och hälsa.  

 

Syfte 

 

Studiens syfte är att analysera hur lärare i sin undervisning i idrott och hälsa motiverar elever i 

årskurs 1-6  till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och livslångt lärande av 

god hälsa. 

 

Frågeställningar 
 

Hur resonerar lärare kring fysisk aktivitet och motivation? 

Hur motiverar lärare sina elever till fysisk aktivitet i undervisningen idrott och hälsa? 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Det finns ett behov för teoretiska perspektiv eftersom det är dem som enligt Ekerwald och 

Mella (2007) blir våra ”vägkartor eller modeller som ger oss begrepp om den okända 

terrängen”. Teorierna kan även ses som ”speciella glasögon” genom vilka vi försöker se på 

problematiken eller själva frågeställningen. Det kan också handla om att tydliggöra de 

verktyg som jag använder möjliggör, vinklar och avgränsar undersökningen. För mig tycks 

det emellertid röra sig om redskap som kan hjälpa mig att ordna fakta, för att kunna analysera 

den pedagogiska frågan kring idrottslärares arbete med motivation. 
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Motivation utgör grunden för all mänsklig verksamhet och är en förutsättning för att vi ska 

kunna prestera. Motivation handlar om de inre eller yttre krafter som ger energi åt, styr och 

upprätthåller beteenden (Hassmén 2006, s. 164). 

 

För att analysera hur lärare i sin undervisning i idrott och hälsa motiverar elever till fysisk 

aktivitet, har jag valt att utgå ifrån Robert J. Vallerands motivationsmodell som ger ett 

flerdimensionellt perspektiv på motivation. Modellen består av tre centrala begrepp, inre 

motivation, yttre motivation samt amotivation. Dessa delas i sin tur in i tre olika hierarkiska 

nivåer situationsnivå, kontextuell nivå samt global nivå. Jag kommer att utveckla dessa tre 

motivationsbegrepp och förklara hur begreppen existerar i de hierarkiska nivåerna (Hassmén 

2006, s. 168).  

 

Jag utgår också från Lars-Magnus Engströms meningsskapande logiker inom idrott och fysisk 

aktivitet. Enligt Engström är varje individ utrustad med känslan av vad som är lämpligt, 

passande och smakfullt i valet av kroppsövningar och vad de har för värde exempelvis 

tävling, ansträngning eller bara finna lust för en kort stund (2002, s. 139). Dessa sistnämnda 

utgör en värdegrund som Engström diskuterar och ifrågasätter om vad som är centralt för vår 

verksamhet (2002, s. 271). Ska man vinna tävlingar, bli stark,”bara” ha roligt eller ska man 

lära sig något som man ska ha användning för senare? (2002, s. 271).  Engström (2002, s. 

172) skriver om ett antal olika logiker/praktiker som sedan delas in i mindre sådana. Nedan 

presenteras först Vallerands motivationsteorier och därefter Engströms logiker.  

 

Inre motivation 

 
Inre motivation handlar om att utföra något för själva nöjet i sig och för tillfredställelsen som 

utförandet ger. En inre motiverad individ upplever i större utsträckning känslor av glädje, 

njutning och avslappning och en frånvaro av negativ anspänning. Enligt Vallerand så delas 

inre motivation i tre olika typer: inre motivation för att nå kunskap, inre motivation för att 

uppnå något, inre motivation för att uppleva stimulans (Hassmén 2006, s. 170). 

Med motivation för att lära sig och nå kunskap är individen deltagande i aktiviteten för att 

uppleva tillfredställelsen och nöjet av att lära sig, försöka förstå och uppleva något nytt. En 

basketspelare som tränar för sin nyfikenhet upplever glädje i att lära sig ett nytt spelsystem 

drivs av en inre motivation. 
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Den andra typen av motivation handlar om att deltagandet går ut på att genom tillfredställelse 

uppnå något som individen inte lyckats med tidigare. Här är det viktigaste att visa 

ansträngning och att försöka överträffa sig själv. Det är inte prestationen som har en 

avgörande roll utan det är själva träningen att uppnå det perfekta slaget (Hassmén 2006, s. 

170). Den tredje motivationstypen handlar om motivationen att delta i en aktivitet med syftet 

att uppnå positiva sinnesupplevelser. Ett tydligt exempel på detta är individer som tränar 

löpning för att de njuter av positiva känslor och kroppens styrka, kraft och snabbhet. 

 

 

Yttre motivation  

 
Yttre motivation handlar om att deltagandet i aktiviteten främst är ett medel för att nå fördelar 

som t.ex. beröm eller bra betyg. Den yttre motivationen kan i sin tur delas upp i fyra olika 

typer som består av: yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering samt 

integrerad reglering. Yttre reglering handlar om beteenden som motiveras av yttre medel som 

belöningar och bra betyg.  

Introjicerad reglering är yttre motivation som grundar sig att individen börjar internalisera 

sina handlingar. Dessa handlingar är inte självvalda utan individen agerar utifrån press. 

Exempel på detta är att individen endast deltar i undervisningen i idrott och hälsa för att slippa 

de skuldkänslor som hon annars skulle få om hon uteblev. Därför känner hon sig samtidigt 

pressad att närvara (Hassmén 2006, s. 171). Identifierad reglering medför ett beteende som är 

självvalt. Beteendet är högt värderat och individen väljer att anamma det trots att aktiviteten 

inte betraktas som något speciellt. Det kan exempelvis vara en tennisspelare som börjar 

styrketräna för att känna sig starkare trots att hon inte tycker om styrketräning (Hassmén 

2006, s. 171). Integrerad reglering kan beskrivas som det beteende där individen väljer en 

aktivitet som är samstämmig. En simmare som undviker rökning och alkohol för att hålla sig i 

optimal form är ett tydligt exempel menar Hassmén. 

 

 

Amotivation 

 
Amotivation kan beskrivas som avsaknad av motivation, där individen upplever en osäkerhet 

i sin fokusering och kontroll. Individen har även svårt att se syftet med aktiviteten. 

Amotivation kan delas upp i fyra olika typer menar Vallerand. 
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Den första typen beskriver amotivation som en upplevelse av brist på kapacitet och förmåga. 

Ett exempel skulle kunna vara att individen inte vill delta i undervisningen för att denne 

känner sig otillräcklig.  

Den andra typen av amotivation är individens upplevelse av att det önskade resultatet inte 

kommer att uppnås med den förslagna strategin. Ett exempel kan vara att en elev inte vill stå 

på händer för att denne anser att det inte kommer ge något stöd när hon ska hjula. Den tredje 

typen av amotivation är när en individ inte vill engagera sig i ett beteende som denne anser är 

för krävande. Till exempel att en elev inte vill åka skridskor för att denne anser att det är för 

jobbigt. Den fjärde typen av amotivation beskriver individens upplevelse av brist på kontroll 

och känsla av hjälplöshet. Ett exempel kan vara att en elev inte vill gå balansgång på en bom 

för att denna känner sig klumpig och saknar kroppskontroll (Hassmén 2006, s. 172).  

 

Vallerands hierarkiska motivationsnivåer 

 

Motivation på situationsnivå beskriver ett tillstånd som äger rum här och nu då individen är 

engagerad i en aktivitet. Motivation på denna nivå kan förändras och varieras väldigt snabbt i 

styrka och påverkas av sociala faktorer, belöning, pris, utvärdering, tidsgränser och 

övervakning (Hassmén 2006, s. 173). 

 

Motivation på en kontextuell nivå refererar till att en individ upplever motivation då en 

specifik aktivitet eller idrott, utbildning och arbete står i fokus. En individs motivation på 

denna nivå kan påverkas av olika sociala faktorer. En ledare som har en kontrollerande och 

tvingande stil där fokusen ligger på resultat snarare än processen medför en lägre grad av inre 

motivation hos idrottaren. Idrottsledare eller tränare kan påverka individen positivt eller 

negativt beroende på ledarstilen och vilka instruktioner som ges till individen (Hassmén 2006, 

s. 173). 

 

Motivationsklimatet har också en avgörande faktor för idrottarna. Föräldrarna, idrottsledare 

och klasskamraterna har en betydande roll för att inbjuda eleven till att delta i en aktivitet. 

Fokuset bör ligga på att utvecklas som individ och känna samhörighet och inte att jämföra 

resultat och delta för att vara bäst. Att uppleva samhörighet, kontroll och utveckling ger en 

positiv effekt på den inre motivationen i den kontextuella nivån (Hassmén 2006, s. 173). 
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Med motivation på en global nivå menas individens samspel med sin omgivning. Individen på 

denna nivå är mer stabil eftersom den inte bara utsträcker den idrottsliga delen av individens 

liv utan också det som innefattar utanför idrotten. På denna nivå är det olika globala sociala 

faktorer som påverkar individens motivation. Dessa faktorer är bland annat individens 

levnadsmiljö och samhällets attityder gentemot den aktivitet individen deltar i 

(Hassmén 2006, s. 175).  

 

 

Motiv och mening till fysisk aktivitet  

Engström (2002, s. 23) menar att idrottsutövande kan ha olika motiv och innebörd för 

individer. Beroende på om individen deltar i idrottsutövandet med ambitionen att utvecklas 

och bli bättre eller enbart för idrottandets skull skapas olika värden för de enskilda 

individerna. I ljuset av pågående samhällsförändringar är människors inställning till idrott 

olika. Idrottsutövning får ett särskilt värde hos olika individer. Engström (2002, s. 172) 

skriver om ett antal olika logiker/praktiker som sedan delas in i mindre sådana. De olika 

logikerna som Engström (2002, s. 172) tar upp är tävling och rangordning, utmaning, uttryck, 

upplevelse, lek och rekreation, men jag har valt att fokusera på tävling och rangordning, 

träning och upplevelse i min studie. För att de ger en koppling till de olika värden som 

framkommer i min studie av Engström (2002, s. 286). 

 

Tävling och rangordning: en stor del av barns idrottsverksamhet specifikt inom 

idrottsförening åskådliggör rangordning, tävling, kvantitet och att mäta sig med andra. 

Fokusen ligger på prestation där status har en viktig del. Kroppen anses vara ett instrument, 

där det viktigaste ska vara att prestera helst vinna. 

 

Träning: Träning ger möjligheten att förbättra och utveckla ens fysiska och psykiska 

funktionsförmåga för att därigenom kunna förbättra prestationen och hälsotillståndet. 

 

Upplevelse: Själva upplevelsen är logikens mening som skiljer sig från de föregående 

logikerna.   

 

De ovanstående logiker som erbjuds barn och unga som drivkraft för fysisk aktivitet betingar 

en inlärning av en särskild syn på kropp och kroppsrörelse. Detta leder till konsekvenser för 

elevers framtida när- eller frånvaro av idrotts-, motions- eller friluftsaktiviteter. Det finns 
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också olika meningserbjudanden som investeringsvärde och egenvärde inom idrotten menar 

Engström (2002, s. 286) där kroppen kan antingen behandlas som ett objekt i tävlingsidrotten 

men också som en källa till lust och glädje som i leken. Det stora pedagogiska ansvaret vilar 

på idrottsläraren och de insatser som denne väljer (Engström 2002, s. 286).  

 

Investeringsvärde handlar om att betydelsen av idrottandet är ett medel för uppnå något annat 

än att bara delta. Det kan beskrivas genom att individer idrottar för att investera i en förbättrad 

hälsa eller för att nå idrottsliga framgångar. Värdet av idrottandet är själva syftet med 

verksamheten och den fysiska ansträngningen ses som en investering för att nå ett utsatt mål. 

Egenvärde innebär att man utför en aktivitet för dess egen skull och inte för att uppnå något 

annat som t.ex. tävlingsframgång.  

 

De teoretiska perspektiven i min uppsats identifierar problemet och fångar problemets logik 

med hjälp av olika begrepp. För att jag som forskare ska kunna förstå lärarnas resonemang 

kring ämnesområdet använder jag de teoretiska perspektiven som redskap. Jag använder just 

dessa teorier för att de har en likhet och delar samma idé om att individer behöver någon form 

av motivation, stimulation och uppleva värde för att kunna vara fysisk aktiv.  

 

 

Metod 

 

Val av metod 
 
Jag har i min studie använt mig av kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer där 

Magne Holme & Bernt Solvang (1997, s. 91) menar att kvalitativ metod är i närhet till 

forskningsobjektet. Eftersom jag i min studie syftar till att urskilja och särskilja omväxlande 

handlingsmönster är en kvalitativ studie befogad (Trost 2005, s.14). Till skillnad från 

kvantitativ undersökning så omfattar kvalitativ metod mindre populationer.  

Det finns vissa gränser för forskningens frihet, detta måste ständigt vara föremål för 

diskussionen både inom vetenskapen och samhället. Som forskare kan vi betrakta individen 

som en del av kollektivet (kollektivistisk människosyn) eller en skapelse som är oberoende av 

kollektivet (individualistisk människosyn). I min forskning utgår jag ifrån individen som en 

del av helheten, då jag får ett brett spektrum av undersökningsmetoderna.  Av den enskilda 
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intervjuade personen får jag redskap för att få ökad förståelse och denna förståelse kommer 

främja kollektivet (Holme & Solvang 1997, s. 334).  

 

Inför en kvalitativ intervjuforskning finns vissa speciella problem som man måste ha i åtanke, 

en del grupper kan lätt identifieras, det kan finnas oro hos informanter och hos forskaren 

själv. Därför är det viktigt att informanten får veta de etiska principerna (Holme & Solvang 

1997, s. 335). I min studie har jag valt att komplettera de kvalitativa intervjuerna med 

observationer (Patel & Davidson 2003, s. 88). I mina kvalitativa intervjuer har det varit en låg 

grad av standardisering, vilket betyder att intervjufrågorna är ”öppna” och ger utrymme för 

intervjupersonen att svara med egna ord. I studien har jag även använt mig av hög grad av 

strukturering, där intervjufrågorna är ställda i en bestämd ordning (Patel & Davidson 2003, s. 

78). Syftet med observationerna var att jämföra intervjusvaren med beteenden i sin naturliga 

miljö. Jag har i studien observerat intervjupersonerna med syftet att kunna studera och 

jämföra det idrottslärarna svarat i intervjun med vad och hur de faktiskt arbetar i 

undervisningen. Nackdelen med observation är att de kan vara svårt att veta om de beteenden 

jag observerar är representativa, det kan även inträffa oförutsedda händelser som kan påverka 

resultaten där observatören tvingas att avbryta. 

 

Jag har valt att genomföra min observation enligt vad Patel och Davidson (2003, s. 94) 

beskriver som ostrukturerad observation. För att underlätta för min egen del valde jag att 

precisera frågeställningar där givna situationer på det hela taget skulle ingå. Dock så var jag 

medveten om att det inte fanns givna situationer som jag kunde pricka av t.ex. i ett 

observationsschema utan den ostrukturerade observationen användes i utforskande syfte för 

att i så stor utsträckning som möjligt inhämta information om ett visst problemområde. 

 

 

Urval 

 
Eftersom min inriktning är mot de yngre åldrarna har jag valt att utgå ifrån årskurs 1 till 6 som 

målgrupp. Därför har urvalskriterier varit att lärarna undervisar i ämnet idrott och hälsa i 

åldrarna F-6. 

Jag valde att intervjua totalt sju idrottslärare och observera totalt sju idrottslektioner. Med 

totalt fjorton analysfrågor besökte jag min VFU- skola samt tre andra skolor varav en av 

skolorna hade årskurs 6-9 som inriktning. I den skolan intervjuade och observerade jag 

läraren som undervisade i årskurs 6.  Principen för urvalet var att utnyttja kontakter främst 
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från verksamhetsförlagda utbildningen. Strategiskt valde jag ut alla informanter efter de 

åldersgrupper de undervisar i där syftet var att få en spridning över grundskolans yngre åldrar 

från 1-6. Jag hade inget bortfall och alla intervjuer och observationer genomfördes på utsatt 

tid och plats. Jag valde skolor belägna i norra Stockholm, det inte fanns någon specifik 

anledning till valet utan tillfälligheten avgjorde. Samtliga skolor var placerade i naturrik miljö 

där enligt min uppfattning fanns goda möjligheter för utomhuspedagogik. Skolorna hade 

också en stor skolgård. 

 

Framställning av intervjusvaren 
 

Här nedan framkommer det kortfattat en presentation av de sju olika intervjupersonernas 

bakgrund som t.ex. titel, utbildning, vilka årskurser som personen arbetar i, där jag dessutom 

ger dem fingerade namn som används vid citat.  

 

Sara 

Sara, har studerat tre år på Gymnastik- och idrottshögskolan på Stockholm. Hon arbetar med 

årskurs 1 till 3 och dessutom med barn i särskilda behov.  

Per 

Per, har läst idrott och hälsa på Idrottshögskolan mellan åren 1999-2001. Han arbetar med 

elever som går i årskurs 1 fram till årskurs 6.  

Adam  

Adam, har studerat till fritidsledare samt läst pedagogik. Han arbetar med årskurs 1 till 3. 

Eva 

Eva, har studerat fyra år på Gymnastik- och idrottshögskolan med inriktning f-9 och 

undervisar i årskurs 3 till årskurs 5.  

Daniel 

Daniel, har studerat fyra år på Gymnastik- och idrottshögskolan men också läst svenska och 

matematik på Stockholms universitet. Han undervisar i årskurserna 6 till 9. 

Sten 

Sten, har studerat lärarprogrammet på Uppsala universitet med inriktning idrott f-9. Och 

undervisar elever i årskurs 4 till 6. 

Anna 

Anna, har läst idrott och hälsa, svenska och matematik på Gymnastik- och idrottshögskolan 

samt Stockholms universitet. Hon arbetar med barn från årskurs 1 till 6.  



20 

 

Genomförande 
 

All kontakt med idrottslärarna utfördes via personligt samtal på respektive skola. 

Jag kontaktade inledningsvis rektorn på skolorna och visade min intervju-guide samt 

berättade med tydlighet om de etiska principerna i samband med studien. Jag fick ett 

godkännande av rektorerna och därefter kontaktade jag de sju idrottslärare som jag skulle 

intervjua. Kontaktandet gick till så att jag skickade ett elektroniskt brev med en förfrågan om 

intervjudeltagande. Innan jag startade själva intervjuerna förklarade jag återigen de etiska 

forskningsprinciperna och berättade också att jag önskade spela in intervjuerna, detta för 

tillförlitlighetens skull, men att ingen annan än jag och eventuellt min examinator skulle 

lyssna på inspelningen. Jag tog också med mig den nya läroplanen Lgr 11 ifall någon av de 

intervjuade behövde påminna sig om det som står där angående fysisk aktivitet. I samband 

med intervjustarten fick varje respondent en intervju-guide att ha framför sig under den 

pågående intervjun. Detta för att ingenting skulle bli otydligt. 

 

Alla intervjuer genomfördes på lärarnas respektive skola, i arbetsrummen där vi kunde prata 

enskilt och ostört. Under 4 dagar genomfördes 7 intervjuer där varje intervju varade i ungefär 

30 minuter. För att formulera intervjufrågor och samtidigt försäkra mig om att frågorna 

verkligen har relevans för min studie tog jag särskilt hjälp av uppslagen jag fick under min 

genomgång av tidigare forskning inom området även utgångspunkten av de teoretiska 

perspektiven gav eftertanke till formulering av intervjufrågorna. Frågorna ställdes i 

strukturerad ordning vid varje intervjutillfälle. Efter nästan varje intervju genomfördes 

observationerna under respektive lärares lektioner i skolornas idrottshall. Jag valde att starta 

tre av observationerna före intervjun av de skälen att lärarna inte skulle avvika från deras 

vanliga agerande och beteende i undervisningen. En annan specifik anledning till att jag valde 

att just observera först och därefter intervjua tre av lärarnas undervisning var på grund av 

tidsbrist från lärarnas sida. Detta framkommer även under rubriken ”tillförlitlighetsfrågor”. 

 

Varje observation varade i ungefär 50 minuter, där jag var närvarande från att eleverna kom in 

till idrottssalen och framtills de slutade. Innan varje observationstillfälle berättade jag även 

inledningsvis kort för eleverna om varför jag var där och syftet med min studie. Jag valde att 

inte ge någon specifik beskrivning av min närvaro, eftersom fokus låg på att studera läraren. 

 

 



21 

 

Databearbetning 

 
När jag väl hade genomfört mina totala sju intervjuer och observationer transkriberade jag 

materialet, något som jag personligen ansåg skulle utföras fort efter att intervjun genomförts.  

Detta för att spara tid men också för att tankar och reflektioner lätt glöms bort. 

Datainsamlingen under observationen skedde genom fältdagboksarbete, där fältanteckningar 

skrivits och kompletterats med inspelning av mobiltelefon och kommentarer från lärarna. Vid 

vissa tillfällen under observationen framgick det samtal mellan lärare och elev under 

pågående undervisning. Det fanns ingen möjlighet att observera allt men genom ostrukturerad 

observation kunde jag registrera nyckelord och även använda förkortningar. 

 

Det finns inte någon självklar mall för hur en transkribering ska utföras, utan det är i stort sett 

beroende på syftet med studien som styr hur mycket och i vilken form som den skall skrivas 

ut. Är det nyanser och förståelsen av meningen med intervjuades uttalanden så kan det räcka 

med att skriva ut samtalet i en litterär stil (Holme & Solvang 1997). Med tanke på att jag är 

relativt oerfaren som forskare så återgav jag intervjuerna ordagrant, men jag uteslöt pauser, 

ljudeffekter, hostningar och suckningar då jag ansåg att det inte kändes relevant för resultatet i 

min studie. Ur det material som jag fick i handen av transkriptionen så valde jag ut delar av de 

intervjuade lärarnas svar som jag ansåg vara väsentligt för studien som jag presenterade i 

resultatdelen. Som forskare har jag dessutom valt att återge citaten ordagrant för att det ska 

kännas äkta och kunna återge bilden av verkligheten. Utifrån resultat delen så genomförde jag 

en analys av resultat där jag lyfte fram hur lärare i sin undervisning i idrott och hälsa 

motiverar elever i årskurs 1 - 6 till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och 

livslångt lärande av god hälsa. 

 

 

Tillförlitlighetsfrågor 

 
Genom de frågor som jag ställt har jag avgränsat mig till att studera endast det som jag vill få 

svar på. All forskning kring tidigare studier har jag arbetat med noggrannhet av de litteraturer 

som jag tagit del av. I min intervjustudie så använde jag av mig min mobiltelefon som hade 

tillräckligt med minne och där jag kunde överföra till datorn för att kunna redovisa vid 

förfrågan till handledaren och examinatorn. Innan jag gjorde mina intervjuer så provade jag 

här hemma för att kunna lyssna på ljudkvalitén. Jag pratade med läraren strax innan intervjun 

om lite allmänna saker som fick läraren att bli mindre nervös. Jag valde att utesluta pauser, 
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ljudeffekter, hostningar och suckningar då jag ansåg att det inte kändes relevant för resultatet i 

min studie. Ur det material som jag fick i handen av transkriptionen så valde jag ut delar av de 

intervjuade lärarnas svar som jag ansåg vara väsentligt för studien som jag presenterade i 

resultatdelen.  

Författarna Patel och Davidson (2003, s.103) menar att nackdelen med intervjuer är att jag 

som intervjuare kan uppvisa en handling på ett sätt som gör att respondenterna förstår, 

medvetet ellet omedvetet, och kan därför avvika från att svara ”sanningen”. Detta kallas 

intervjuareffekt och påverkar reliabiliteten negativt. Av de skälen men även av tidsbrist från 

lärarnas planering observerade jag tre av lärarna innan intervjutillfället vilket kan minimera 

risken för denna effekt. 

 

Etiska aspekter 

 
Vid genomförandet av undersökningen följde jag Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav. 

Dessa krav är följande; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Holme & Solvang 1997, s. 334). 

 

Informationskravet Inför mina intervjuer så berättade jag för intervjupersonerna vilka villkor 

de hade, och att det när som helst fick lov att avbryta intervjuerna, samt att det var frivilligt 

för dem att delta. 

 

Samtyckeskravet Jag förklarade för informanterna att de när som helst kunde avbryta 

intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet Jag har i min undersökning inte tagit del av namn och personnummer. 

Jag kommer inte heller att nämna i arbetet vilken skola jag genomfört studien. 

 

Nyttjandekravet Allt material som jag har samlat in används endast i min studie. När studien 

är avslutad kommer jag att radera samtligt material så att det inte kommer att kunna föras 

vidare till icke berörda individer (Holme & Solvang 1997, s. 335). 

 

Under observationstillfället fick jag även ställas inför vissa etiska val. Bland annat fick jag 

bedöma i vilken utsträckning min närvaro påverkade läraren som undervisade och eleverna 

som undervisades. Av den anledningen så valde jag en plats där jag inte ”störde” personerna i 

undervisningen. Jag valde att inte kommentera något eller ifrågasätta lärarens undervisning.  
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Resultat  

 
I det här avsnittet kommer jag att redovisa och analysera det material som jag fångat in genom 

de kvalitativa intervjuerna och observationen. Jag utgår från intervjuguiden som jag 

utformade för att kunna få svar på studiens syfte. Med olika teman kommer jag att svara på 

min frågeställning genom att redovisa det resultat som intervjuerna har gett mig. Slutligen 

kommer jag att sammanfatta och ge svar på mitt syfte: 

Hur arbetar lärare i sin undervisning i idrott och hälsa för att motivera elever i årskurs 1-6 till 

ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och livslångt lärande av god hälsa? 

 

Skapa intresse för fysisk aktivitet 

 
Några av lärarna förklarade att deras uppdrag som idrottslärare gick ut på att få eleverna 

intresserade av fysisk aktivitet. Flera av lärarna tog upp vikten med att hitta en aktivitet som 

passar eleven själv. Genom aktiviteten motiveras eleverna, finner lust och intresse för att vara 

regelbunden fysiskt aktiv menar lärarna. 

 

(Daniel) Stimulera eleverna till att de ska vara roligt och att de ska vara måna om deras hälsa. 

Men dessutom att de ska få möjlighet att hitta något kul som stimulerar till livslångt lärande av 

hälsa 

 

(Adam) Mitt uppdrag som idrottslärare handlar om att skapa rörelse glädje till eleverna. Och att 

undervisningen möjliggör eleverna att finna någon aktivitet de är intresserade av 

 

(Eva) Ett smörgåsbord med varierande aktiviteter kan ge barnen ett intresse för någon aktivitet 

 

 

Min tolkning av intervjusvaren kring idrottslärares uppdrag är att lärarna fokuserar på att få 

eleverna att uppleva positiva känslor av gjädje genom att erbjuda olika aktiviteter i 

undervisningen. Rörelseglädje ger möjlighet för eleverna att vara regelbundet fysiskt aktiv 

och även medvetna om deras hälsa, menar lärarna i studien. 

 

Definition av fysisk aktivitet 

 

Några av lärarna definierade begreppet fysisk aktivitet då man inte sitter still utan att man rör 

på sig vilket sätt som helst och kan känna sig varm i kroppen.  

(Eva) Ja det är ju all rörelse man gör med kroppen och känner sig lite svettig 

(Daniel) All min kroppsrörelse är fysisk aktivitet 
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Enligt min tolkning av svaren så menade nästan alla lärare att fysisk aktivitet är när kroppen 

rör på sig. Även att endast gå långsamt, och känna att man är lite varm i kroppen kopplades 

till fysisk aktivitet. Däremot menade en lärare att det krävs en högre intensiv form av rörelse 

för att det ska kunna kallas för fysisk aktivitet.  

 

(Sara) Man rör på sig mer än att bara vara i viloläge, hjärtat slår snabbare och man får upp 

pulsen. 

 

Vissa av lärarna valde att fundera kring begreppet fysisk inaktivitet för att kunna definiera 

fysisk aktivitet. De förklarade att många barn och unga är präglade av datorisering och ny 

teknik. Detta är påverkan av att de går miste om fysisk aktivitet som ska sätta kroppen i 

rörelse för att kunna hindra från olika sjukdomar. Föräldrarna har en viktig roll för att kunna 

påverka barn och unga att utöva fysisk aktivitet menade en annan lärare. 

 

(Eva) Barn sitter still. Det är tv- tittande spel och datorer som påverkar barn att inte vara fysisk 

aktiva. 

(Anna) Vissa elever behöver motiveras mer än andra och det är inte endast idrottslärarens 

ansvar, även föräldrarna behöver medverka kring barnets motivation till fysisk aktivitet. 

 

 

Innebörden av motivation 
 

Några av idrottslärarna kopplade begreppet motivation till lust, och menade att elever behöver 

lust för att röra på sig och vara fysiskt aktiva. En elev som inte upplever någon lust av 

undervisningen är också negativt inställd till fysisk aktivitet menade en del av lärarna. 

 

(Anna) Motivation ser jag som en stark faktor för att vara fysiskt aktiv, barnen måste känna lust, 

finns ingen lust finns det ingen motivation och det leder till att elever inte vill delta på fysisk 

aktivitet 

 

(Sara) Något som man kan ge andra som ska få lust att prova på och vilja vara med 

 

Andra lärare menade att många elever har viljan att vara fysisk aktiva. Eleverna väljer på egen 

hand att delta på undervisningen och är aktiva. För andra elever krävs det dock vissa medel 

för att de ska vara fysisk aktiva på undervisningen. Dessa elevers fysiska rörelse påverkas av 

medel och inte av egna val menar några av lärarna. 

 

(Sten) Motivation i kontext till idrott är att vilja röra sig. Sen är det självklart skillnad mellan 

inre och yttre motivation. Som lärare vill jag helst att de ska komma inifrån, alltså att som elev 

vill man själv delta och även vill själv bli bättre på någon eller några moment i undervisningen 

men det funkar inte alltid, ibland tar man till med hot som yttre motivation ”det här ingår i 

betygskriterierna”. 
 

  

(Per) Motivation måste komma inifrån hos eleverna men som lärare kan jag hjälpa de på vägen 

och påvisa olika fördelar genom yttre motivation. 
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Aktiviteter som motiverar  
 

Vissa av lärarna förklarade att eleverna behöver få goda uppfattningar av idrott och hälsa 

undervisningen för att kunna delta. I valet av aktivitet menade lärarna att eleven inte ska 

uppleva någon press eller prestation för att vinna. Eleven ska utföra aktiviteten för dess egen 

skull och inte prestera för tävlingsframgång. Även elevens samarbete och samhörighet med 

klasskamraterna påverkar elevens självkänsla som är en viktig faktor för att eleven ska vara 

fysiskt aktiv på undervisningen menade lärarna.  

 

(Sara) Få barnen att uppleva en AHA-känsla, och att barnen kan ta hjälp av varandra så att de får 

känna AHA- känslan av varandra. Bygga upp självkänsla hos barnen. Det måste komma inifrån, 

de måste vilja och känna. Lekar är alltid uppskattat av barn och därför vill jag själv att leken 

alltid ska finnas i undervisningen och att barnen ska genom leken upptäcka ”aha-känsla”. 

 

(Daniel) Det ska vara roligt och ej tävlingsinriktat, eleven ska uppleva positiva känslor av 

undervisningen så att denna vill vara aktiv även under lektionen men också efter. Det ska vara 

aktivitet för egenvärdet och inte för att tävla och vinna. 

 
(Anna) De behöver känna trygga med mig som idrottslärare, anpassa fysiska aktiviteter till deras 

nivå och efter deras behov. 

 

 

Fysisk aktivitet i kursplanen 
 

I det här temat fick lärarna frågan om kursplanen samt vilken tanke de har kring fysisk 

aktivitet och hälsa som beskrivs i läroplanen (Lgr 11, s. 52). Jag hade med mig Lgr 11 till 

intervjuerna och samtliga intervjuade behövde läsa vad som står om fysisk aktivitet i 

läroplanen.  

 

När de väl hade läst meningen om fysisk aktivitet i läroplanen menade lärarna att genom 

kommunikation och reflektion får eleverna möjlighet att fundera över viktigheten med hälsa 

och fysisk aktivitet. Samtidigt är det viktigt att som lärare kunna väva in kommunikationen 

med eleverna  i det olika momenten menade lärarna.  

 

(Sten) Delvis beror det på hur mottaglig man är som elev men det är också viktigt att väva in i 

de olika momenten. Att det tydligt framkommer att eleverna utför aktiviteten för att de ska skapa 

lust och få möjligheten att påverka sin hälsa. Dessutom är det skillnad mellan föreningsaktiva 

elever som har mera kunskap om viktigheten med fysisk aktiva och än elever som inte är lika 

aktiva. 

 

(Anna) Viktigt att tala om det man gör, kommunicera med barnen och få barnen att vara 

delaktiga i undervisningen. 
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Sammanfattning av intervjuerna 

 

Gemensamt för samtliga lärare är att elevernas upplevelse av idrott och hälsa undervisningen 

är grundläggande för att de ska vara fysisk aktiva. Elevernas intresse för en eller flera 

aktiviteter samt att utföra aktiviteten för dess egen skull och inte för att prestera och vinna har 

en stor betydelse. För att fånga elevernas intresse och ge alla elever möjligheten att vara 

delaktiga på undervisningen krävs det att idrottsläraren erbjuder aktiviteter som skapar lust 

och rörelseglädje. Lekar i olika former där det inte är ett krav på att vinna eller pressa sig själv 

skapar motivation för alla elever att vara delaktiga och intresserade av fysisk aktivitet menade 

samtliga lärare. 

 

Det är dessutom grundläggande att kommunikationen mellan eleverna samverkar där eleverna 

är medvetna om varför de utför aktiviteten och vilka fördelar det ger. Därför är det viktigt 

som många av lärarna förklarade att kommunikation och reflektion med eleverna kring 

aktiviteter i undervisningen skapar förståelse för fysisk aktivitet och god hälsa. Det framkom 

även i intervjusvaren att förutom idrottsläraren så har föräldrarna en avgörande roll för att 

motivera elever till fysisk aktivitet. Ur min tolkning så är det allas ansvar att förmedla för 

eleverna betydelsen av fysisk aktivitet som ger god hälsa.  

 

I temat definition av begreppet motivation beskrev några av lärarna begreppet motivation som 

medel och egen vilja hos eleverna. Där eleven har på egen hand gjort ett eget aktivt val för att 

delta på de fysiska aktiviteterna på undervisningen. För andra elever krävs det dock vissa 

medel för att de ska vara fysiskt aktiva på undervisningen. Dessa elevers fysiska rörelse 

påverkas av medel och inte av egna val menade lärarna.  

 

För att kunna få en bredare bild och komplettera den information jag har fått via intervjuerna 

valde jag även att observera lärarnas undervisning inom idrott och hälsa. Här nedan följer en 

redovisning om de intervjuade lärares undervisning. 

 

Lärares undervisning 

 
Här redovisas styckevis resultat från de idrottslärare jag observerat, där varje observation 

ägde rum i skolans idrottshall. I jämförelse med redovisningen av intervjuerna, har jag även 

här valt att utgå ifrån olika teman som handlar om de huvudsakliga likheterna men även 

olikheterna bland lärarnas undervisning. 
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Jag observerade totalt sju idrottslärare, och alla fick informationen om mitt syfte och 

frågeställning i studien. Lärarna var förberedda att jag skulle specialstudera fysisk aktivitet 

och motivation i undervisningen. Enligt vad jag har observerat i undervisningen så var lärarna 

ganska ”ostörda” av min närvaro. Jag fick ingen uppfattning av att lärarnas beteende 

påverkades av att jag förklarade studiens syfte och frågeställning.  

 

Motivation genom rolighet 

 
I observationen av lärarnas undervisning framförde alla lärare att aktiviteterna i 

undervisningen ska ständigt ha utgångspunkten att det ska vara roligt. Aktiviteterna samt 

upplägget av lektionen från uppvärmning till avslutning hade innehållet ”rolighet”. Eleverna 

var ständigt beredda på fart och action samtidigt som lärarnas motivation till eleverna utgick 

från att alla lektioner ska vara roliga. En tydlig bild av det här fick jag under idrottsläraren 

Saras lektion där eleverna leker en lek med hjälp av olika redskap. En av eleverna går fram till 

läraren och frågar varför leken är så enkel? Läraren förklarar att: ”det viktigaste är att ha 

roligt”. Enligt min tolkning vill eleven helst att aktiviteten ska utvecklas och avanceras, dock 

markerar läraren att svårighetsgraden inte har någon betydelse utan det viktigaste är 

roligheten. Precis innan Saras lektion avslutas så uppmärksammar hon att de flesta av 

eleverna är svettiga och flåsiga. Innan de får lämna salen säger läraren: ”ni är röda om 

kinderna och flåsiga det verkar som om ni har haft kul”. För läraren är det en självklarhet att 

roliga lektioner ger motiverade elever, som vill vara fysisk aktiva både under men också 

utanför undervisningen. Även när idrottsläraren Per berättar för eleverna om lektionens 

innehåll, visar eleverna sin glädje genom att springa runt och le glatt. 

 

Ledaren Adam väljer att anpassa övningarna till eleverna, så att alla får ett enklare och svårare 

alternativ i undervisningen. En av eleverna som är kraftigt överviktig talar om i slutet av 

undervisningen till ledaren att denne känner sig stimulerad för att vara fysiskt aktiv. Eleven 

tydliggör att specifikt när övningarna är anpassade efter sina förutsättningar så känns det ännu 

roligare. Ledaren ler glatt och svarar: ” vad bra L, det är det viktigaste för mig som ledare att 

få er alla intresserade av det här ämnet och att ni tycker att det är roligt, vad glad blir”. 

 

Enligt min tolkning av lärarnas undervisning så förutsätter de att eleverna ska genom roliga 

övningar uppleva motivation för att vara fysisk aktiva. Grundförutsättningen för lärarna är att 

det ska vara roligt men samtidigt skiljer det sig från progressionen i lektionsupplägget. Vissa 
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lärare fokuserar mindre på att avancera övningarna, samtidigt som andra anser att det är en 

självklarhet att alla barn är olika och lär sig genom olika lärstilar. I valet av lekarna 

uppmärksammade jag även att eleverna ska uppleva värdet av aktiviteten genom goda 

upplevelser och inte fokusera på att prestera för att vinna.  

 

Motivation genom kommunikation 

 
Samtliga lärare fokuserade i sin undervisning på att kommunicera med eleverna. Framförallt 

vid lektionernas slut fick eleverna möjlighet att reflektera kring undervisningen. Lärarna 

ställde specifikt öppna frågor för att erhålla svar kring elevernas tankar och funderingar. 

Idrottsläraren Eva hade valt att planera en aktivitet där eleverna skulle vid varje station utföra 

en specifik rörelse med hjälp av redskap. I de olika stationerna ingick det bland annat 

klättring, kast och hopp. När lektionen närmade sig slutet fick eleverna plocka undan 

redskapen och samlas i mitten av salen. Eva valde att avsluta lektionen med att ställa frågan: 

”vilken muskel tränade du idag?”. Läraren strävade efter att alla elever skulle besvara frågan 

och försöka dessutom beskriva vilken övning som fick den muskeln att arbeta. Många av 

eleverna räckte upp handen ivrigt för att besvara frågan, men läraren valde att ge ordet till de 

elever som inte räckte upp handen. Därefter fick också de andra eleverna med uppräckta 

händer besvara frågan. 

 

Idrottsläraren Sten fokuserar också på att kommunikation ska utgöra en viktig del under 

lektionen. Sten avslutar sin undervisning med att gå igenom vad som eleverna gjorde under 

lektionen. Eleverna får hjälpa honom genom att komplettera informationen. För att bana in 

eleverna i reflektion ställer han frågan: Hur tror ni vi skulle kunna utveckla den här leken till 

nästa gång vi kör den igen? Eleverna som får frågan funderar en kort stund, för att förtydliga 

frågan ställer läraren en följd fråga: Hur ska vi forma leken så att den blir svårare/lättare att 

utföra den? Eleverna besvarar frågan med koppling till lekens regler, genom att lägga till eller 

ta bort vissa regler i aktiviteten upplevs leken svårare eller lättare.  

 

Enligt min tolkning så försöker lärarna få alla elever att känna sig delaktiga i undervisningen. 

Genom att eleverna både deltar på aktiviteterna och får möjlighet att reflektera kring lektionen 

får eleverna positiva upplevelser av idrott och hälsa enligtlärarna. 
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Motivation i tal om lärande  
 

Lärarna i undervisningen gav positiva kommentarer till eleverna, i bland annat avseende 

aktivitetens utförande och samarbete mellan klasskamraterna. För eleven är det viktigt att 

denne känner sig sedd och får respons på sitt beteende och prestation, och det är en 

förutsättning för att kunna stimuleras, motiveras och utvecklas.  

 

Lärarna i undervisningen gav positiv feedback till eleverna, men ur min tolkning påverkades 

inte eleverna av kommentaren. Läraren Per kommenterar en av eleverna i undervisningen som 

under leken genomför ett tillfredställande kast: ”Bra kastat A! Men glöm inte att passa 

kompisarna också”. Jag jämför kommentaren med Eva som väljer att ge positiv kommentar 

till en elev som övar bollkontroll: ” jätte bra fångat, prova med två bollar till”. På Stens 

undervisning framkom det också positiva kommentarer: ”oj vilket hopp, jätteduktigt”. 

 

Jag uppfattar lärarnas tal om lärande för eleverna att de inte specificerar sina kommentarer om 

till exempel, hur eleven utförde kastet och vad som kan förbättras. Förutsättningen för att de 

ska känna sig motiverade är att de ska ta del av kommentarer som lyfter eleven men det är 

samtidigt grundläggande enligt min tolkning att eleven får veta hur de ska kunna förbättra sig 

eller vad som var bra i hoppet. 

 

Sammanfattning av intervjuer och observationer 

 
Jag ställer intervjuerna och observationerna i relation till varandra för att få en helhetsbild av 

sammanhanget. I det stora hela framkommer det att lärare arbetar för att ge möjlighet till 

eleverna att fånga intresse för att vara fysiskt aktiva. Eleverna ska erbjudas ett ”smörgåsbord” 

med olika aktiviteter utan fokus på tävling och dessa aktiviteter ska ständigt innehålla 

roligheter. På det här sättet stimuleras och motiveras elever till att vara fysisk aktiva under 

idrott och hälsa timmen säger och uppvisar lärarna i studien.  

 

Innebörden av begreppet motivation förklarar några av lärarna som en vilja och en belöning. 

Där vill eleven antingen delta på undervisningen självvalt eller så påverkar läraren eleven 

genom att kommentera om medel och belöning. För att undvika att ”hota” eleverna om medel 

och belöning så att de ska delta på undervisningen väljer lärarna istället att kommunicera och 

reflektera med eleverna i undervisningen. Kommunikation och reflektion kan vara ett redskap 

som hjälper eleverna att motiveras till undervisningen förklarade lärarna. Framförallt 
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upptäckte jag i min observation att lärarna kommunicerade med eleverna strax innan varje 

lektion tog slut. Lärarna ställde öppna frågor där varje elev fick fundera och besvara frågan. 

För att dessutom få eleverna att känna sig sedda och delaktiga i undervisningen valde lärarna 

att kommentera positivt om bland annat hur de utförde ett kast. Ur min tolkning så påverkades 

inte eleverna av den feedback som lärarna gav. Den feedback som eleverna fick var inte så 

specifik kring hur bra eller på vilket sätt hoppet var bra.  

 

För att kunna få en tydligare förståelse kring lärarnas beteende och de svar som jag fick under 

intervjun kommer jag nedan i resultatdiskussionen knyta samman resultatet med uppsatsens 

bakgrund, teoretiska perspektiven, samt forskningsöversikten. 

 

Diskussion och analys 
 

Syftet med studien var att analysera hur läraren i sin undervisning i idrott och hälsa motiverar 

elever i årskurs 1-6  till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och livslångt 

lärande av god hälsa.  

 

Den roliga aktiviteten som inre motivation? 
 

Resultatet av lärarnas utsagor i intervjun var att intressera eleverna till fysisk aktivitet, 

rörelseglädje, nyfikenhet och lust för att vara fysisk aktiv. Att väcka elevernas nyfikenhet är 

viktig för att öka deras motivation. Nyfikenhet är kopplad till inre motivation eftersom det är 

en egenskap som utgår från eleven, den stimuleras av yttre faktorer men samtidigt måste 

eleven själv uppleva stimulansen för att det ska ge betydelse (Hassmén 2006, s. 171). För att 

ge möjlighet för alla elever att uppleva glädjen av att röra på sig och vara regelbunden fysisk 

aktiv menar lärarna att leka i undervisningen är ett bra alternativ. I alla observationer använde 

sig lärarna av olika lekar eller någon form av aktivitet utan krav på tävling och rangordning 

där rolighet och ”aha-känslan” ska upplevas under alla lektioner.   

 

Tävling och rangordning är en stor del av barns idrottsverksamhet där kvantitet och mäta sig 

med andra har betydelse. Kroppen anses vara ett instrument, där det viktigaste skall vara att 

prestera och helst vinna. De pedagogiska konsekvenserna av tävling och rangordning är att 

barnen lär sig att underkasta sig hård träning och detta kan leda till att den fysiska aktiviteten 

blir ointressant och det går inte i första hand ut på att ha kul (Engström 2002, s. 286). Enligt 

intervjuerna och observationen med lärarna är dock elevernas upplevelse och glädjen av 
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rörelse den betydande faktorn för regelbunden fysisk aktivitet och inte tävlingen och 

rangordningen. Utöver detta så framkommer det i lärarnas utsagor och undervisning att 

eleverna finner genom leken lust för att vara fysiskt aktiva och detta leder till att eleverna 

stimuleras till ett lärande av god hälsa. Enligt Engström (2002, s. 23) skapar leken ett värde av 

välbehag och upplevelse av att utföra aktiviteten för dess egen skull. Detta tolkar jag i 

koppling till Hassmén (2006, s. 170) att lärarna försöker hitta ett sätt för eleverna att uppleva 

en typ av inre motivation som relateras till positiva känslor, bättre koncentration och 

uthållighet och avsaknad av negativa känslor. En inre motiverad individ upplever i större 

utsträckning känslor av glädje, njutning och avslappning och en frånvaro av negativ 

anspänning. Idrottsläraren Per berättar för eleverna i sin undervisning om upplägget idag ska 

ni få leka spökboll. Detta upplägg ger eleverna en möjlighet till att uppleva undervisningen 

positiv och tilltalande, en upplevelse av stimulans. Uppenbarligen är det primära för många av 

lärarna att motivera elever genom ständigt roliga lekar och spänningsfyllda moment. Jag anser 

personligen att i det långa loppet kring motivationsarbetet med eleverna genom ständigt roliga 

aktiviteter ger negativ effekt för både eleverna och idrottsläraren. Eleverna får en förståelse 

och ställer krav på att det ständigt ska vara ”aha”- upplevelser i varje moment. Läraren får 

krav på sig för att planera aktiviteter som är roliga och som eleverna upplever spännande. 

Enligt Engström (2000, s. 25) så ger leken möjlighet att roa elever för stunden men det finns 

inget investeringstänkande. Leken ska vara rolig, ske här och nu och har ett egenvärde. 

Barnen” leker för att leka” och inte för att det ska leda till något annat än att ha roligt för 

stunden (Engström 2000, s. 40). Innehållet av leken som är ”nöje för stunden” kan enligt min 

uppfattning betyda att eleverna inte blir regelbundet fysiskt aktiva. Barns förhållningssätt till 

rörelse när de blir äldre kan påverkas av att endast ha haft lek och rolighet i undervisningen 

som inte gett någon upplevelse för framtiden. För min del som blivande idrottslärare kan det 

betyda att elever behöver utmaning och progression i undervisningen. Lek och rekreation har 

ett viktigt värde för stunden som även kan vävas in i elevernas vardag. Engström (2004) 

menar att skolgården och fritiden kan locka, inspirera och utmana eleverna till att vara fysisk 

aktiva. Dock krävs det att elever får möjlighet att genom utmanande rörelser och aktiviteter 

ökar sin självkänsla och vill fortsätta vara regelbunden fysisk aktiva. Enligt Raustorp (2004, s. 

45) är det viktigt att läraren skapar lust för eleverna men samtidigt är det viktigt att eleven 

känner sig motiverad inför aktiviteten som innehåller progression. Läraren som är motivatör 

har enligt Sensmo (2008, s. 141) uppgift att finna lämpliga progressiva uppgifter. Att lösa 

uppgiften och öka svårighetsgraden successivt ger eleven möjligheten att öka sin självkänsla 

och därmed ökas även prestationsmotivationen (Stensmo 2008 s. 141). Enligt Arnegård 
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(2005, s. 132) är det viktigt med meningsfulla aktiviteter som motsvarar elevers förmågor 

som kan ställa sig själva inför nya spännande utmaningar. 

 

Yttre motivation för fysisk aktivitet 
 

Många av lärarna resonerade vidare kring motivation och fysisk aktivitet, där det kom fram 

att eleverna har egen vilja, inre motivation, för att delta på undervisningen men andra elever 

motiverades genom medel, belöning och vinst, yttre motivation, för att vara fysisk aktiva. I 

sin helhet uppmärksammade jag genom min observation och intervju att lärarna lockar 

eleverna på olika sätt till att vara med i undervisningen samt förklarar de negativa påföljderna 

som äger rum om eleven inte deltar på undervisningen. Min tolkning i koppling till 

motivationsteorier är att lärarna försöker få eleverna att uppleva två olika typer av yttre 

motivation. Yttre reglering, som är den ena där läraren med hjälp av yttre medel som bland 

annat betyg och omdöme lockar eleverna till fysisk aktivitet. Och den andra är introjicerad 

reglering, där läraren talar om negativa påföljder med att inte delta på aktiviteten i 

undervisningen, vilket i sin tur bidrar till att eleverna upplever skuldkänslor av att inte delta 

på den fysisk aktivitet som läraren har planerat (Hassmén 2006, s. 171). I koppling till 

Vallerands beskrivning av yttre reglering så använder sig lärarna av belöningssystem för att 

motivera eleverna. En av lärarna nämner tydligt i intervjun om detta belöningssytem och 

tillvägagångssättet i hans arbete: Som lärare vill jag helst att de ska komma inifrån, alltså att 

som elev vill man själv delta och även vill själv bli bättre på någon eller några moment i 

undervisningen men det funkar inte alltid, ibland tar man till med hot som yttre motivation 

”det här ingår i betygskriterierna” (Sten). Jenner menar att handlingen hos många elever 

riktar sig mot inre mål eller yttre mål och belöningar. I skolsammanhang kan detta betyda att 

elever som grundar sin handling på yttre mål, strävar efter att studera endast för att införskaffa 

kunskaper som ger högre betyg eller högre omdöme i de lägre åldrarna. Individer som är mer 

motiverad av yttre belöningar där fokus ligger på att endast få högre betyg är chansen mindre 

att dessa kommer att börja eller fortsätta med aktiviteten. Läraren Sten har förstått att för 

många elever handlar det om att delta på fysisk aktivitet för att få höga/högre betyg. Detta 

använder läraren som en yttre motivation genom att ”hota” eleverna om betyg för att de ska 

delta på undervisningen och även aktiviteterna. Det här ett investeringsvärde där fysisk 

aktivitet är ett medel för att nå högre betyg menar Engström (2000, s. 39). För elever som 

endast motiveras av medel och betyg är den fysiska aktiviteten endast tråkig och plågsam. I 

ett långsiktigt perspektiv kan detta betyda att elever som endast värdesätter betyget inte 
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fortsätter med fysisk aktivitet i framtiden. För elever som väljer frivilligt att delta på de olika 

aktiviteterna i undervisningen får möjligheten att utveckla en identitet för en aktiv hälsosam 

livsstil menar Raustorp (2004, s. 45). 

 

Slutsats 
 

I resultatet av denna studie framkommer det att lärarens uppgift för att fånga elevernas 

positiva känslor och njutning till fysisk aktivitet i idrott och hälsa är att planera in lekar i 

undervisningen där värdet är att utföra aktiviteten utifrån ett egenvärde. Där eleverna genom 

de roliga aktiviteterna upplever motivation. Kanske kan det vara så att man som lärare tror att 

roliga lekar är den enda möjligheten att motivera elever till regelbunden fysisk aktivitet, när 

det istället kan röra sig om att eleverna upplever de ”roliga aktiviteterna” som ingenting nytt 

och att de ger en avsaknad av utmaning. Det framkom dessutom i resultatet att många av 

lärarna motiverade eleverna genom yttre motivation, belöning av betyg.  För dessa elever som 

motiverades av medel har den fysiska aktiviteten endast ett värde av investering för att nå 

högre betyg. Detta kan betyda ur ett långsiktigt perspektiv att eleverna inte kommer att 

fortsätta med fysisk aktivitet.  

 

I observationen framkom det också att alla lärare reflekterade med sina elever där de fick 

besvara olika frågor som läraren ställde. Reflektioner som genomfördes innan varje avslutad 

lektion gav en sammanfattning till eleverna om viktigheten med fysisk aktivitet och vad som 

påverkar hälsan. Detta framkommer även i läroplanen (Lgr 11, s. 51) där det ska ges 

möjlighet att ”utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man 

kan påverka sin hälsa genom hela livet”.  Det här betyder att lärarna själva reflekterar över sitt 

arbete kring hur elever kan ta del av kunskapen kring fysisk aktivitet och hälsa. Enligt 

Raustorp (2004, s. 45) är det viktigt som lärare att diskutera värdet av fysisk aktivitet och 

vilka positiva effekter det medför. Det kan enligt min uppfattning som blivande idrottslärare 

vara viktigt att förutom elevens reflektion kring lärarens frågor, så kan det även vara en 

bidragande faktor att som elev vara med och bestämma, d.v.s. elevinflytande över planeringen 

och genomförandet av undervisningen. På det här viset kan idrottsläraren utforma lektioner 

med varierade arbetsätt som inte endast har fokus på lek men som också är anpassad till hur 

elever bäst hämtar in kunskap om fysisk aktivitet och hälsa. Alla elever är olika och lär sig på 

olika sätt med olika svårighetsgrader. Därför är det viktigt att eleverna får anpassade och 

utmanande aktiviteter i undervisningen. 
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Jag sluter mig därför till att jag i arbetet som lärare måste vara ständigt reflekterande över 

undervisningen och ge möjlighet till alla elever att utmana sig själva med progressiva 

aktiviteter. Den roliga aktiviteten har en viktig roll i undervisningen men endast för stunden. 

Även elever som motiveras av yttre medel som betyg och omdöme fortsätter inte med fysisk 

aktivitet i framtiden. Av den anledningen är det viktigt att eleverna genom utmanande och 

anpassade aktiviteter får möjlighet att motiveras till att vilja vara regelbunden fysisk aktiv. 

Elevernas reflektion i undervisningen har också en avgörande roll där det specifikt kan vara 

avgörande för läraren och eleven att dela med sig sina idéer om vilka förändringar som kan 

ske i planeringen och genomförandet av undervisningen.  

 

Metoddiskussion 
 

Utöver svaren på mina frågeställningar så kontaktades jag positivt av lärarna som jag lämnade 

”förfrågan om deltagande i intervju”. De var positiva i att vilja ställa upp och bli intervjuade 

och observerade. Även bandinspelningens inverkan på intervjudeltagarna kan vara värt att 

notera. Bl.a. bandinspelning eller mobilen som jag använde upplevdes lite nervöst för 

informanterna, trots att de hade godkänt inspelningen. Till nästa gång kan det vara bra att 

fundera över att ”värma upp” genom att prata lite spontant med informanterna och låta 

bandspelaren/mobiltelefonen stå framme. Utöver det så uppmärksammade jag en viss skillnad 

när inspelaren var på jämfört med av. Trots att det inte var några problem med att få relevanta 

svar på frågeställningarna så upplevdes att deltagarna pratade i större grad från hjärtat, talade 

mer spontant och gav fler värderingar i sina svar när inspelaren var av. Dessutom är det 

nackdel med inspelade intervjuer att det är tidskrävande att transkribera  

(Patel & Davidson 2003, s. 83). Varje transkribering tog betydligt längre tid än jag räknat 

med. Dock anser jag att den tid som man lägger ner på att transkribera intervjuerna får man 

detaljerade svar på studiens frågeställningar. 

Den ostrukturerade observationsmetoden fungerade bra, men eventuellt skulle en strukturerad 

observationsmetod med tydliga kategorier med de beteende som jag hade avsikt för att 

observera troligtvis gett bättre hjälp. Det händer många saker samtidigt i en 

klassrumssituation vilket gör det svårt att hinna observera allt. Därav kanske strukturerad 

observation är att föredra till en framtida studie. 
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Fortsatt forskning 
 

Resultatet i denna studie grundar sig på data från sju stycken lärare, det vore intressant att 

göra en undersökning kring hur lärare i grundskolans äldre åldrar inom idrott och hälsa 

arbetar med att motivera elever till fysisk aktivitet. Enligt min studie fokuserar lärarna i de 

yngre åldrarna på lekar och roliga aktiviteter för att motivera elever till fysisk aktivitet, det 

vore intressant att undersöka vilket arbetssätt som lärarna använder för att motivera äldre 

elever till fysisk aktivitet. 
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Bilaga 1 
 

Litteratursökning 
 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Hur lärare i sin undervisning i idrott och hälsa motiverar elever i årskurs 1-6  till ett bestående 

intresse för regelbunden fysisk aktivitet och livslångt lärande av god hälsa 

1. Hur resonerar lärare kring fysisk aktivitet och motivation? 

2. Hur motiverar lärare sina elever till fysisk aktivitet i undervisningen idrott och hälsa? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Motivation, inre motivation, yttre motivation, fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, hälsa 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, google, google Scholar 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Motivation 

Google Scholar: Fysisk aktivitet 
 

 

Kommentarer 
Det fanns mycket material kring fysisk aktivitet och motivation som jag hittade på GIH:s 

bibliotekskatalog. Google Scholar var till stor hjälp för att söka efter ”tidigare forskning”.  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Ålder: 

Kön: 

Titel: 

Utbildningsbakgrund: 

 

1. Hur många års erfarenhet har du inom yrket? 

 

2. Vilka årskurser arbetar du i? 

 

3. Hur ser ditt arbetslag ut? 

 

4. Hur ser du på ditt uppdrag som idrottslärare? Beskriv så konkret som möjligt vad ditt 

uppdrag innebär 

 

5. Hur definierar du fysisk aktivitet? Beskriv fysisk aktivitet så konkret som möjligt. 

 

6. Hur ser du på begreppet motivation? 

 

7. Vilka aktiviteter på undervisningen anser du motiverar elever till fysisk aktivitet? 

 

8. Hur arbetar du som idrottslärare för att motivera elever till regelbunden fysisk 

aktivitet? 

 

9. I läroplanen (lgr 11, s. 51) framkommer det att ”eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet” hur anser du detta genomförs i din undervisning? 

 

10. Som idrottslärare hur upplever du problemet med fysiskt inaktivitet? 

 

11. Hur definierar du begreppet övervikt? 

 

12. Vems ansvar tycker du det är att motivera elever som på grund av övervikt är fysiskt 

inaktiva, föräldrarnas, lärarnas, eleverna själva? 

 

13. Hur kan du som idrottslärare motivera de elever som på grund av övervikt är fysiskt 

inaktiva? 

 

14. Vad är det viktigaste med ämnet idrott och hälsa anser du? 
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Förfrågan om deltagande i intervju  

 

Mitt namn är Ipek Karci och jag studerar till idrottslärare på Stockholms universitet. Just nu 

läser jag min sista termin inom den allmänna utbildningsområde (AUO 3) på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan (GIH). Kursen jag läser heter självständigt arbete avancerad nivå 15 

högskolepoäng (SASARB) och innebär att jag ska skriva en uppsats inom mitt profilområde 

idrott som jag finner intressant i att undersöka. 

 

Jag har valt att undersöka och problematisera hur lärare i idrott och hälsa motiverar elever 

till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och livslångt lärande av god hälsa? 

Jag anser att motivationsarbetet i idrott och hälsa är något grundläggande och intressant. Och 

skulle därför vilja se hur idrottslärare motiverar elever till fysisk aktivitet.  

Därför skulle jag vara intresserad av att veta vad du som erfaren idrottslärare tycker om det? 

Intervjun kommer att ta utgångspunkt i de övergripande frågan som nämndes ovan. Jag 

kommer dessutom vara närvarande 1timme under din undervisning som detta kommer framgå 

i min observations del i uppsatsen. 

 

Jag ser fram emot att träffa dig för ett intressant samtal. Min förhoppning är att kunna spela in 

intervjuerna. Din medverkan kommer givetvis att vara anonym i min uppsats. Om du har 

frågor kan du ta kontakt med mig på nedanstående kontaktuppgifter. Jag hoppas du kan ge 

mig besked om ditt eventuella deltagande så snart som möjligt 

 
 

Vänliga hälsningar 

 

Ipek Karci 

0720-262797 

ipek.karci@hotmail.com 

 

 


