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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur idrottslärare motiverar elever till aktivt 

deltagande på idrottslektionerna. 

Metod 

Med kvalitativ metod har jag valt att intervjua tre verksamma idrottslärare i en ort söder om 

Stockholm. Lärarna undervisar elever från årskurs 4-9 och är alla nyanställda på skolan. 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Jag har även observerat dessa lärare. 

Resultat 

I resultatet finner jag att många elever redan är motiverade till idrott då de antingen idrottar på 

fritiden eller har bra betyg som mål, dock framkommer det att lärarna har svårt att motivera 

elever som inte är intresserade av idrott och betyg. I resultatet visar jag även hur lärarna går 

till väga när de väl tänker på att motivera eleverna. 

Slutsats 

Problematiken kring att motivera elever är svår då alla elever måste motiveras samtidigt. 

Betygen spelade en stor roll för hur motiverade eleverna var enligt lärarna.  

Nyckelord 

Motivation, Inre och yttre motivation. 
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1 Inledning 

Eleven går längst med basketplanen på lektionen i idrott och hälsa, eleven får aldrig bollen 

och/vill heller inte ha bollen. Läraren går då in i spelet och fördelar bollen mellan alla 

elever, plötsligt går den eleven upp på tå och rör sig snabbare och smidigare längst med 

kanten på planen och lyckas kasta bollen i korgen, eleven lyser i glädje. Detta är någonting 

som jag la märke till under min praktik, läraren eller jag själv gjorde de icke aktiva eleverna 

mer aktiva på lektionerna, vi motiverade elever till idrott genom att vara med dem på idrotten. 

Vilka sätt finns det att motivera eleverna till idrott och hälsa? 

 

Dagens livsstilar leder till mer och mer stillasittande. I och med att industrialiseringen tog fart 

på 1800-talet, skapades det maskiner för att underlätta människors arbete och livsstil 

(Faskunger, Johan, 2002 s. 9). Idag ser vi fenomen som förändrat vår livsstil, exempelvis 

rullband i fabriker, busstationer 200 meter från varandra, rulltrappor och skruvdragare är bara 

en bråkdel av det som får oss mindre fysiskt aktiva. Enligt socialstyrelsens rapporter har 

människors dagliga fysiska aktivitet minskat och risken för sjukdomar ökat. Förr dog folk av 

hygieniska skäl nu löper folk större risk att få hjärt och kärlsjukdomar på grund av fysisk 

inaktivitet. (Faskunger, Johan, 2002) 

I en artikel från Socialstyrelsen beskrivs att vuxna skall vara fysiskt aktiva minst 30 minuter 

per dag för att få en positiv hälsa och minska risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, 

typ 2 diabetes (Socialstyrelsen, 2010, s 29). Även ungdomar riskerar att få dessa sjukdomar 

vid låg fysisk aktivitet. 

 

I denna studie kommer jag undersöka lärarens sätt att motivera elever till idrott och hälsa i 

grundskolan. 

 

2 Bakgrund 

Nedan beskriver jag den tidigare forskningen inom mitt problemområde, jag kommer då ta 

upp en flygande tillsyn som gjordes av skolinspektionen samt kursplanens relationer till 

motivation. Jag tar även upp olika författares syn på motivation och hur de ser på 

motivationen i grundskolan idag.  
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2.1 Tidigare forskning 

Skolinspektionen gjorde en flygande tillsyn på 172 skolor i årskurserna 7-9, vilket betyder att 

de oanmälda kom för att observera olika händelser, i detta fall närvaron, lärarens utbildning 

och vilka aktiviteter som förekom på idrottslektionerna. I resultatet från tillsynen såg man att 

var femte elev inte deltog eller var frånvarande på idrottslektionen (Skolinspektionen, 2010). 

Skolinspektionen fann även att det inte fanns något samband mellan aktivitet och frånvaro, 

det är alltså inte lärarens lektion som gör att eleverna är frånvarande. I rapporten beskrivs 

också att elever ofta blev befriade från lektionerna vilket säger emot skollagen 

(Skolinspektionen, 2010). Detta tyder enligt rapporten på att lärare inte anpassar lektionerna 

efter eleverna. Lärarna hade sällan någon klar bild över vilka elever som egentligen var 

befriade från idrotten.  

 

I kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa följande: 

“Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 

blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 

tillgång för både individen och samhället” Detta är ett citat från kursplanen för idrott och 

hälsa och står för vad eleven skall lära sig i ämnet idrott och hälsa. Här står det alltså att det är 

lärarens uppgift att motivera eleverna till idrott och hälsa, de ska även motivera eleverna till 

idrott och hälsa utanför skolan och den motivationen ska räcka hela livet. I den nya läroplanen 

finns det ett hjälpmedel för lärare att förhålla sig till för att uppnå målen, det kallas för 

Centrala begrepp. Genom de centrala begreppen får idrottsläraren hjälp att förstå vilka 

verktyg som krävs, men det står inte hur de ska använda de verktygen. Det är då upp till 

läraren att lista ut vilka verktyg som ska användas för att motivera eleverna till att vara fysiskt 

aktiva på lektionerna och senare i livet. 

2.2 Syn på motivation 

Martin Hugo (2010), lektor i pedagogik på Jönköpings högskola, menar att ungdomar från 

samhällets perspektiv kan ses ointelligenta och att det är därför de får det svårt i skolan. Detta 

synsätt är helt fel menar Hugo (2010) och säger istället att ungdomar saknar meningsfullhet i 

undervisningen och att det är därför eleverna misslyckas. Han menar alltså att lärare 

misslyckas med att skapa meningsfullhet under lektionerna (Hugo, 2010, s. 23-27). Detta 

gäller alla ämnen i den Svenska grundskolan och även idrott och hälsa. 

 

Anders Raustorp (2004) talar om hur idrottslärare kan hantera situationer på idrottslektionerna 
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för ett livslångt lärande. Han menar att det är viktigt att betona processen istället för 

produkten för att främja en livslång aktiv livsstil. Produkten är då resultatet, till exempel att 

eleven är vältränad eller har rekord i armhävningar och processen är fysiskt aktivt deltagande. 

Han menar att man genom blandade aktiviteter kan skapa motivation till idrottande hos 

eleverna, läraren kan till exempel låta eleverna själva bestämma intensitetsnivå och på så sätt 

kan eleven lyckas. Raustorp (2004) skriver att känslan av att lyckas leder in eleven till känslan 

av att det är roligt, vilket är viktigt för motivationen. 

 

Stensmo(2008) talar om prestationsmotivation och tar utgångspunkt i John Atkinsons 

motivationsteori. Han beskriver att prestationen har mycket att göra med hur uppgiften ser ut. 

Är uppgiften svår motiveras eleverna till att klara uppgiften, men om uppgiften är lätt 

presterar inte eleverna mer än vad de behöver. Den högsta prestationsmotivationen enligt 

Stensmo (2008)  ligger i en medelsvår uppgift. Här har läraren en stor och viktig utmaning i 

att ta fram lektioner anpassade till elevernas förmågor. Även han nämner alltså att eleverna 

blir mer motiverade av att få en lagom svår uppgift.  

  

2.3 Teoretiska perspektiv 

För att beskriva begreppet motivation har jag valt att först redogöra för bakgrunden till 

begreppet för att sedan beskriva studiens centrala begrepp inom motivation, inre och yttre 

motivation. Dessa begrepp kommer jag sedan använda mig av i analysen.  

2.3.1 Motivationsteorier 

Då min studie handlar om motivation kommer de teoretiska utgångspunkterna tas i några 

motivationsteorier. Om dessa görs nedan en kortare genomgång. Jenner (2004) beskriver 

dessa teorier. Det finns fyra olika huvudmotiv till motivation, instinktsteorier, 

drivkraftsteorier, kognitiv teori samt konflikt- eller balansteori. 

2.3.1.1 Instiktsteori 

Det finns flera teoretiker inom instinktsteorin, men jag har valt att endast beskriva Jenner 

(2004) och hans beskrivning av Sigmund Freuds instinktsteori. Detta för att på ett lätt och 

kortfattat sätt beskriva instinktsteorin. Sigmund Freud, menar att beteendet kommer från ett 

behov, till exempel hunger. Driftens eller görandets styrka är då beroende av hur starkt 

behovet är, ju starkare behov (t.ex. hunger) desto mer drift (Jenner, 2004, s. 38).  
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2.3.1.2 Drivkraftsteori 

Med tiden började instinktsteorin ifrågasättas. Man började tänka att motivationen berodde på 

driftkrafter, på så sätt framkom Drivkraftsteorier. Denna teori framfördes av Hull Clark i 

början av 1940-talet, han beskriver teorin i en ekvation: Ansträngning = Drivkraften x Vanan. 

Ansträngningen kommer alltså från vanan (erfarenheter) och drivkraften (Jenner, 2004, s. 39).  

 

2.3.1.3 Kognitiv teori 

Drivkraftsteorierna såg endast fenomenet motivation ur ett fysiologiskt perspektiv, på så sätt 

skapades en ny motivationsteori, kognitiv teori. Den kognitiva teorin och utformades bland 

annat av Kurt Lewis. Denna teori ligger på en mer psykologisk nivå (Jenner, 2004, s 40). Här 

ligger de viktiga styrfaktorerna för beteendet i individens tankar, aningar och förväntningar. 

Även Lewis har skapat en slags matematisk uträkning av begrepp: “Målets värde är lika med 

uppnåendets värde gånger uppnåendets sannolikhet minus misslyckandets värde gånger 

misslyckandets sannolikhet”(Jenner, 2004, s.40). Uppnåendet och sannolikheten mot 

misslyckandet, det som väger tyngst blir individens väg att handla.  

 

2.3.1.4 Konflikt- eller balansteori 

Vidare beskriver Jenner (2004) de fyra konflikt- eller balansteorierna som Lewis och hans 

efterträdare inom de kognitiva teorierna utvecklat. Dessa teorier beskriver vilka faktorer som 

leder fram till ett handlande. 1. Närmande-närmande, detta är när individen måste välja 

mellan två positiva alternativ. Vilket alternativ individen än väljer är valet fortfarande 

positivt. 2. Undvikande - undvikande, detta är motsatsen och individen ställs mellan mindre 

attraktiva alternativ, detta resulterar ofta enligt Lewis i att individen undviker att ta ställning. 

3. Närmande - undvikande, här finns en önskan att nå målet men individen har en rädsla för 

det. 4. Dubbelt närmande - undvikande, detta är när individen tvingas släppa ett alternativ för 

ett annat alternativ, till exempel att kasta gamla bilder för att få mer plats i hårddisken. 

2.3.2 Inre och yttre motivation 

Idag har vi två viktiga begrepp kring motivation, inre och yttre motivation.  

Inre motivation är som man hör något som kommer inifrån, alltså individens utveckling, mål 

och tillfredsställelse. Abraham Maslow utvecklar och delar teorin i två centrala skillnader 1) 
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Bristbehov, man engagerar sig för att nå någonting man lär sig av, man är med i aktiviteten 

för att man vet att man lär sig någonting. 2) Utvecklingsbehov man engagerar sig för att nå en 

utveckling, man är med i aktiviteten för att man vet att man kommer utvecklas (Stensmo, 

2008, s. 118). 

 

Yttre motivation kan vara belöningar eller skam. Belöningarna kan bland annat vara 

komplimanger, viktminskning, ökad muskelmassa, belöningen är beroende av vad målet är. 

Skam är yttre faktorer som påverkar individen negativt, individen skäms över att förlora och 

på så sätt ändras motivationen. Den yttre motivationen kan även hittas i B. Fredric Skinners 

beteende-teori. Han menar att beteendet förändras genom belöningar och/eller bestraffningar. 

Genom att belöna eleverna till höga betyg om de lyckas hoppa över pallplinten ändras 

elevernas beteende och de vill försöka hoppa över hindret. Straffet blir här att eleverna inte får 

godkänt betyg om de inte klarar att hoppa över hindret (Stensmo, 2008, s. 119). 

3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om och hur idrottslärare försöker motivera 

eleverna till att delta aktivt under idrottslektionen. För att försöka nå det syftet har jag valt att 

använda dessa frågeställningar: 

 Tänker lärarna på att motivera eleverna på lektionerna? 

 Vilka metoder använder idrottslärare för att motivera eleverna till att delta aktivt på 

idrottslektionerna? 

 

4 Metod och urval 

Jag ska här beskriva hur jag gått till väga med att samla informationen till min studie. Jag 

berör även viktiga aspekter gällande intervju och observationsmetod samt forskningsetiska 

principer. Min studie utgår från en kvalitativ ansats, ett sätt att få en djupare förståelse för 

problemområdet. 

4.1 Urval 

Jag har valt att intervjua tre idrottslärare i södra Stockholm, alla nyanställda på samma skola. 

Jag har valt att intervjua dessa lärare eftersom de har olika bakgrunder vilket hjälper mig att få 

en bred bild över lärarnas beteende gällande motivation. Jag åkte till skolan där lärarna jobbar 

och frågade dem ifall de ville bli intervjuade och alla kände att de ville vara delaktiga i 
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arbetet. De ville inte bara vara delaktiga för att hjälpa mig utan också för att hjälpa sig själva 

och se hur de egentligen arbetar med motivation i undervisningen. 

För att få en mer nyanserad bild av om hur läraren arbetar med eleverna har jag även valt att 

använda mig av observation som metod. Jag har observerat fem olika klasser från årskurs 7-9.  

4.2 Genomförande 

Jag började med att intervjua lärarna en efter en i ett enskilt rum. Varje intervju spelades in 

och transkriberades. Utifrån intervjusvaren iordningställde jag ett observationsschema. Dessa 

metoder stärker varandra då jag kan se om det finns någon överensstämmelse mellan det 

läraren säger och gör. Observationen skedde under lektionstid och jag använde mig av datorn 

för att skriva ner det jag såg. Jag gjorde fem observationer.  

4.2.1 Kvalitativ intervju 

Jag har valt att intervjua tre idrottslärare för att få deras bild av hur och om de motiverar 

eleverna på idrottslektionerna. Varför jag valt intervju som metod är för att jag får djupare 

svar och kunskap från respondenterna (Patel, 2003, s. 119). För att lyckas med en kvalitativ 

intervju krävs det att samtalet blir avslappnat och meningsfullt. Därför valde jag att förklara 

mitt arbete som viktigt och hur arbetet kunde hjälpa dem i sitt eget arbetssätt med eleverna. 

Det är intervjuarens ansvar att sätta samtalet på den nivån att båda parterna förstår 

sammanhanget (Patel, 2003, s. 82) 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om vilken grad av giltighet en studie har. Reliabilitet står för 

mätinstrumentets noggrannhet, det vill säga hur väl utformade intervjufrågorna är och om de 

är formade så att man får svar på frågeställningarna. Vidare kommer jag beskriva hur jag gått 

tillväga för att uppnå validitet och reliabilitet. Genom att använda intervju som metod är det 

viktigt för mig som undersökare att motivera den intervjuade personen. Det är viktigt för mig 

att beskriva vad jag ska undersöka och försöka fånga den intervjuades intresse och visa att 

han eller hon är viktigt för undersökningen (Patel, 2003, s.74). Likaså är det viktigt att 

beskriva för den intervjuade hela mitt arbete så att den intervjuade är med på att jag intervjuar 

han eller henne (Patel, 2003, s. 75). I mina frågor har jag sedan använt mig av den så kallade 

”tratt-tekniken”. Det betyder att jag börjar med stora öppna frågor för att sedan gå inte mer 

specifikt i frågorna. Enligt Patel (2003) kan detta göra intervjupersonen mer motiverad då 

respondenten får verbalisera sig som den vill (Patel, 2003, s. 78). Någonting som också är 



7 

 

 

viktigt och som jag använt mig av är att ställa frågorna på ett lätt språk, så att den intervjuade 

lätt kan förstå frågan (Patel, 2003, s. 78). Jag har även använt mig av samma frågor under 

intervjuerna för att öka reliabiliteten i studien. Dock har självklart följdfrågor förekommit.  

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Alla de nedanstående kraven har jag informerat respondenterna om. De har godkänt min 

studie. 

Informationskravet: Jag har berättat mitt syfte med studien till samtliga lärare och till 

eleverna. De har när som helst kunnat avböja den bokade tiden eller kunnat avbryta intervjun 

utan konsekvenser. 

Samtyckeskravet: Alla lärarna och eleverna har själva bestämt om de velat delaktiga i 

undersökningen eller inte. Eleverna har kunnat välja att inte delta i observationen.  

Konfidentialitetskravet: Jag har i undersökningen ändrat namnen på respondenterna. Jag har 

även valt att inte nämna skolans geografiska plats mer än att det ligger i en ort söder om 

Stockholm. 

Nyttjandekravet: Jag kommer endast använda den insamlande informationen till detta 

arbete.(Patel, 2003, s. 63) 

 

5 Resultat 

Nedan redogör jag att mitt resultat från de metoder jag använt. Jag har delat upp intervjuerna 

en och en. Efter vissa svar i intervjuerna beskriver jag vad jag såg i observationerna. Jag 

kommer börja med att beskriva innehållet i lektionerna för att sedan gå vidare till resultatet. 

5.1 Lektionen 

Två av lärarna hade handboll som lektionsinnehåll. Den tredje läraren hade fotboll. Jag har 

observerat fyra handbollslektioner och en fotbollslektion. Handbollslektionen bestod av en 

uppvärmning där eleverna fick jogga eller springa runt i idrottshallen i fem min. Sedan fick 

eleverna lära sig olika tekniker inom handboll och lite regler. Avslutningsvis fick eleverna 

spela handbollsmatch, cirka en tredjedel av lektionen. Under fotbollslektionen fick eleverna 

endast spela fotboll i lag. 
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5.2 Lärare: Barbro  

Barbro jobbar som lärare i idrott och hälsa för elever i årskurs 6-9, samt som klassansvarig för 

en årskurs 9a. Jag frågar Barbro vad hon tror begreppet motivation betyder för henne. 

Motivation är ju enligt mig att få några eller någon att prestera bättre än de kan, och på 

så sätt få dem att jobba bättre. 

Jag gick direkt vidare med att ställa min centrala fråga i den här studien, jag frågade vilka 

faktorer hon trodde skapar motivation i hennes undervisning. Hon säger först att glädje är 

något som är viktigt för motivationen, hon nämner även att hon tror det finns olika faktorer 

som skapar motivation beroende på vilken ålder man talar om. Faktorn hos de äldre eleverna 

ligger i hur svår aktiviteten är, Barbro förklarar det så här. 

(…) men jag tror även på utvecklingen och progressionen att de får mer utmaning tror 

jag motiverar, märker man att det är en duktig klass och det är alldeles för enkla 

aktiviteter är det ju bara ”varför håller vi på med det här, det är ju bara helt 

meningslöst”. 

Jag frågade då ifall meningsfullhet var viktigt i undervisningen och det tyckte hon.  

Utmaningen som Barbro talade om märktes inte i undervisningen när jag observerade. 

Aktiviteten var svår för vissa och lätt för andra och de som hade lätt för aktiviteten, i detta fall 

handboll, var de som var mest aktiva under matchspelet, men minst aktiva och motiverade 

under teknikövningarna. Varför de spelade handboll nämndes heller inte av läraren, dock 

frågade aldrig eleverna om meningen med att spela handboll.  

För att få svar på min frågeställning, om lärare tänker på att motivera eleverna tänkte jag att 

det skulle vara bra för lärarna att veta vilka som är de motiverade eleverna. Jag frågade då 

Barbro, vilka elever hon trodde var de mest motiverade eleverna. Barbro svarar utan 

betänketid: 

Det är ju dem som satsar mot högre betyg, på den här skolan kan man dela in det i två 

kategorier, det är 1. Idrottskillarna som håller på med fotboll och hockey på fritiden, 

skit motiverade. Sen finns det en del tjejer som är jätteduktiga och har jätte bra betyg, 

de bestämmer sig bara, de ska ha jätte bra betyg (…) 

Detta syntes även i observationen, jag känner vissa elever och deras betyg och intressen då jag 

varit på den här skolan en längre tid, jag märkte att de som var mest aktiva var de som ville ha 

bra betyg och idrottade på fritiden.  Dock var de aktiva på olika sätt. Under teknikövningen i 

handboll var de som var ute efter betyg de mest aktiva och motiverade eleverna, de som 

Barbro kallar ”idrottskillarna” var de mest ofokuserade. De sparkade på bollarna och spelade 

fotboll mot varandra. När lektionens innehåll ändrades till match blev det tvärtom. 

”Idrottskillarna” tog över och var mest aktiva på lektionen. Dock var de själviska och passade 
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bara varandra, detta resulterade i att resten knappt fick hålla i bollen och på så sätt blev 

omotiverade. De lunkade fram istället för att springa och såg ointresserade ut. 

Jag fortsatte intervjun med att fråga om Barbro ens funderade på att motivera eleverna innan 

lektionen, alltså i planeringen. 

Hmm.. Motivera.. Jag försöker planera lektionen så att den blir rolig, så indirekt ja, men 

inte att jag tänker på att planera lektionen för att motivera eleverna så svaret blir väl 

Nej.   

I observationen såg man att vissa tyckte det var roligt med handboll och vissa inte, och som 

jag skrev tidigare var det olika kul för olika grupper beroende på vilket innehåll lektionen 

hade. 

Jag frågade Barbro hur hon gör när hon ser en oengagerad elev som varken är ute efter höga 

betyg eller idrottar på fritiden.  

De är jätte svåra att nå.. och jag tror ofta att det är en grupp som glöms av, tyvärr.. 

Barbro menar att eleverna på ett eget snyggt sätt smiter iväg från uppgiften eller låtsas vara 

aktiva, de vill inte vara med. Hon svarar aldrig på frågan och det kändes som att hon inte 

riktigt visste hur hon skulle göra med dessa elever. Det syntes även i observationen, jag såg de 

omotiverade eleverna sätta sig på bänkarna, om de var med på lektionen lyfte de knappt på 

fötterna och släpade fram sig själva i idrottshallen. Läraren motiverade aldrig eleverna som 

var omotiverade. 

Jag fortsatte intervjun och frågade då Barbro ifall eleverna fick vara med och bestämma 

lektionsinnehållet för att motiveras till att vara med på idrotten. Det fick de inte, Barbro tyckte 

att eleverna ändå fick hålla på med det som de gillar 

Man vet ju redan vilka favoritgrejerna är, och de kanske kommer lite oftare än de borde 

just för att hålla humöret och glädjen uppe under lektionen. 

Eftersom skolan har en profilinriktning mot fotboll så finns det många fotbollsintresserade 

elever i skolan, främst killar. Barbro syftar på fotboll när hon säger ”favoritgrejerna”, under 

den tid jag observerade kunde eleverna, innan de ens kommit in i idrottshallen, vara 

missnöjda med lektionsinnehållet bara för att det inte var fotboll. Sedan nämner Barbro att 

man också måste tänka på läroplanen, att eleverna inte skulle välja lektioner som gör att de 

passar in i läroplanens innehåll. Jag frågade då ifall eleverna kunde ”belönas” genom att de 

fick välja lektionsinnehåll. 

Vi gjorde faktiskt det förut med eleverna. Vi körde styrka och kondition i två veckor 

och sen hade vi två lektioner över, så vi sa till eleverna att, om det funkar bra på 

lektionerna så kör vi fotboll på en av de lektionerna, och det fungerade bra.  
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I observationen kunde jag se en annan slags belöning. Eleverna började ju med uppvärmning 

fortsatte sedan med teknikövning för att till slut belönas med spel på två mål. Detta belönade 

dock bara de som gillade att spela på två mål, och det var de idrottsintresserade eleverna.  

Under min period på skolan har jag lagt märke till att lärarna sällan berättar vad 

lektionsinnehållet skall vara innan eleverna är inne i idrottshallen, därför frågade jag Barbro 

varför de inte berättade för eleverna vilket lektionsinnehållet skulle vara. 

Jag har lite erfarenhet av det från tidigare jobb, de säger ”shit i morgon ska vi springa 

3km” och då är hälften borta.. och det är lite de min tanke är, att inte tappa dem. 

Barbro tror att hon tappar många elever genom att berätta vad lektionsinnehållet är, men hon 

nämner också att det kan vara tvärt om.  

En del elever mår ju bra att veta vad som ska göras, de tänker det här är kul, idag ska 

jag verkligen ta i och göra allt jag kan! De laddar batterierna och att säga vad man ska 

göra blir en positiv effekt. De kan ibland tagga en hel vecka innan. Så det har en både 

positiv och negativ effekt. 

Utifrån min frågeställning om läraren tänker på att motivera eleverna på idrottslektionen 

frågar jag Barbro om man ska uppmuntra alla elever när de gjort någonting bra. Barbro 

tvekade inte. 

Ja, självklart! Allt från de killarna som kommer på idrotten en gång i månaden, det är 

viktigt att visa att eleven finns att man bryr sig, jag måste ju motivera dem att komma 

hit och komma tillbaka igen. Även viktigt att uppmuntra de här killarna och tjejerna 

som är skitdutiga och vet om det. Det är viktigt att inte man glömmer av dem, klart man 

ska ge beröm. Det är så självklart att kalle är grym på varje lektion så efter ett tag 

kanske han tror att shit.. det är ingen som ser mig?.. Jag tror att det alltid är viktigt att 

motivera dem, oavsett betyg, deras inställning, deras mål, så ska man driva på allt och 

alla. 

Barbro menar alltså att man ska motivera eleverna genom beröm oavsett om de är duktiga, 

stökiga eller svagare. När jag observerade kunde jag se Barbro berömma eleverna då och då, 

ofta de svagare eleverna. De killarna som var bäst men själviska under mål spelet fick sällan 

beröm. 

Till sist frågar jag Barbro om hon har något att tillägga. 

Det är svårt att motivera alla i klassen, viljan är spridd i klassen. De som redan är 

motiverade är de som är sålda på idrotten man utför, sen de som går för att få betyg, 

men det som är svåra att nå är då dem som inte vill. Där tror jag att man får motivera 

dem på annat sätt, eftersom de varken tycker är roligt och de går inte efter betyg, där 

tror jag att motivatorn ligger i relationen lärare-elev. Eleven är med på lektionen för att 

han eller hon gillar läraren.  
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Genom att Barbro har bra kontakt med eleverna utanför klassrummet så tror hon att hon kan 

få elever som är idrottsintresserade att komma till idrottslektionerna. Vad jag kan se utifrån 

min observation skapar Barbro den kontakten med eleverna innan lektionen börjar och när 

lektionen slutar. Genom att diskutera med eleverna eller genom att låtsasbråka med dem. 

 

5.3 Lärare: Iris 

Iris jobbar som idrottslärare från årskurs 3-9. Hon är ej utbildad pedagog. 

Jag börjar med att fråga vad begreppet motivation betyder för Iris. 

Motivation för mig är när du kan få alla olika typer av ungdomar att vara med på en och 

samma sport som kanske inte är en favoritsport. 

Iris handbolls lektion var lik de andras handbollslektioner. Innehållet var handboll och som 

jag märkte under observationen så var det ingen favoritsport. Eleverna var negativt inställda 

så fort de fick reda på att det var handboll och Iris hade nu i uppgift att få dem motiverade för 

idrott. 

Jag frågar Iris vilka faktorer hon tror skapar motivation i undervisningen. Hon nämner att 

mycket beror på hur läraren framför lektionen eller hur läraren byggt upp lektionen. Hon 

säger att det är skillnad på hur lektionerna byggs upp beroende på vilken ålder eleverna 

befinner sig på.  

(…) kanske att man i de lägre klasserna gör lektionen som en saga eller historia, och 

drar paralleller till det som de tycker är roligt, är det äldre så kanske man ska göra 

någonting mer tävlingsinriktat, kanske göra något som de måste prestera på, o avsätt om 

de tycker om det eller inte.  

Iris tycker alltså att prestation och tävlingsinriktning skapar motivation under lektionerna, 

även om de inte tycker det är roligt. Detta syntes under observationen. Uppbyggnaden av 

lektionen var prestationsinriktad och tävlingsmomentet fanns. Jag kan dock inte säga att detta 

skapade motivation hos eleverna. Likt de andra lärarnas lektioner så var de eleverna som var 

idrottsintresserade de mest aktiva eleverna under tävlingsmomentet mål-spel och de som var 

minst aktiva under mål-spelet var mest aktiva under teknikträningen i handboll.  

Jag gick vidare med att fråga vilka elever hon tror är de mest motiverade eleverna på 

idrottslektionerna. Iris tycker att de elever som idrottar på fritiden är de mest motiverade 

eleverna på idrottslektionerna. Detta för att hon tror att eleverna vet att de är duktiga och att 

de på så sätt kan få ett bra betyg i just detta ämne. Iris beskriver det så här. 
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De som är mest motiverade är ju de som själva sportar på fritiden, (…) bara för att de 

vet att de har möjlighet till höga betyg i det här ämnet, och därför presterar de mycket 

mer också.  

Jag frågade då ifall betyg var en motiverande faktor, och det tyckte hon. Hon säger att de som 

vill uppnå ett högre betyg försöker visa det under lektionen.  

I observationen var de eleverna som idrottade på fritiden de mest aktiva och motiverade 

eleverna på lektionen, men de var dock inte alltid aktiva i huvudmomentet handboll. De var 

oftast de eleverna som var stökigast.  

Vidare frågade jag om Iris elever fick vara med och bestämma lektionsinnehållet. Enligt Iris 

så hade idrottslärarna på skolan bestämt att eleverna inte skulle få vara med och bestämma 

lektionsinnehållet för att de alla är nya lärare på skolan, och de vill skapa en struktur. Dock 

hade Iris ändå låtit eleverna bestämma lektionsinnehållet. Hon berättar också att eleverna i 

högstadiet ska ha som mål att skapa egna lektioner och undervisa resten av klassen. På så sätt 

tror hon att eleverna skapar motivation för sig själva.  

Jag frågar då Iris ifall hon tänker på att motivera eleverna när hon planerar lektionerna och i 

så fall vilket sätt hon gjorde det på. Hon tror att hon kan motivera dem genom att tänka på alla 

elever och försöka göra någonting roligt för alla. Hon tycker det var svårt i början när hon 

började jobba på skolan men att det blev lättare när hon lärde känna eleverna. 

Självklart, i början var det jättesvårt, för man hade ingen aning om vad som gick hem 

hos vilka åldersgrupper, men idag är det mycket lättare.  

Handbollslektionen såg exakt likadan ut som de andra lärarnas lektioner och därför kunde jag 

inte se att Iris ändrade lektionen på något sätt för att skapa motivation hos eleverna. Däremot 

kunde jag se att hon hade en aktiv kommunikation med eleverna. Hon gick fram och pratade, 

skattade och uppmuntrade eleverna under lektioner, detta gjorde enligt mig eleverna glada 

under lektionen. 

Jag gick vidare med att fråga Iris vad hon gör med en elev som är helt oengagerad på 

lektionen, som varken är ute efter bra betyg eller idrottar på fritiden. Hon beskriver i först att 

dessa elever som finns i varje klass oftast gör någonting som inte alls har med lektionen att 

göra, hon berättar sen vad hon brukar göra för att få dem vara med på lektionen som alla 

andra.  

Jag brukar prata med dem, och säga; vill ni ha bra betyg så var med på lektionerna och 

prestera som alla andra och visa vad ni går för. Vill de inte samarbeta ger jag dem 

alternativ att antingen promenera eller göra någonting frivilligt, men jag betygsätter inte 

det och de vet de. Det är svårt.. Jag motiverar dem genom att låta dem själva välja vad 
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de vill göra i sin ensamhet, de vill inte beblandas med de som är sportiga av sig. Men 

deras betyg står på spel.  

Iris talar endast med eleverna för att få dem motiverade. Detta märkte jag på observationen, 

Iris satt bredvid mig och var passiv medan eleverna spelade match. Även om jag inte var 

deltagande observant så kunde jag inte låta bli att uppmärksamma en elev som stod still på 

handbollsplanen, denna elev hade jag sett vara helt oengagerad under hela lektionen utan att 

någon lärare försökt motivera henne. När jag påpekade det för Iris skrek hon till eleven att ta 

ut händerna ur fickan och stå på tå, vilket resulterade i att eleven tog ut händerna ur fickan i 

tio sekunder för att sedan stoppa tillbaka dem. Iris nämnde också betygen och att de står på 

spel för dessa elever, men dessa elever är ju fortfarande ointresserade av betygen så varför 

hon sa så vet jag inte. 

Jag frågade då Iris ifall hon om dessa elever var oengagerade på alla lektioner, även på 

teorilektioner.  

Där fungerar det hur bra som helst, de har talangen där och det är där de visar att de 

kan. Man kan kanske genom teoretiska lektioner få de motiverade till den praktiska 

idrotten?... 

Jag frågar då Iris varför hon och de andra lärarna sällan berättar för eleverna vilken lektion de 

ska ha innan de klivit in i idrottshallen.  

Det är för att de inte ska komma in med en förutfattad mening om lektionen. Som ”ooh 

nej vad tråkigt”. Jag skapar då en motivering eller omotivation innan de kommer in. I 

de äldre åldrarna kanske de inte kommer hit om jag berättar, skulle jag säga orientering 

så skulle inte någon dyka upp. 

Hon berättar även att hon inte brukar ta närvaron fören efter lektionerna. Detta för att hålla 

kvar dem på lektionen. Motiverande faktorn är då närvaron och på så sätt betyget.  

Även Iris tycker det är viktigt att uppmuntra alla elever.  

Det tycker jag definitivt, man ska helst inte göra det under lektionen, utan kanske efter 

lektionen fånga upp eleven och säga lite mer öga mot öga, bra jobbat idag! Så att de 

känner på sig att man bryr sig. 

Jag såg inte att Iris efter lektionen fångade upp någon elev, utan när lektionen var slut så gick 

alla eleverna in i omklädningsrummet. Iris kanske pratade med dessa elever någon annan 

gång, men av det jag såg så förekom inte detta. 

5.4 Lärare: Niko 

Han arbetar idrottslärare för elever från årskurs 1-8 och mentor för en klass 8.  
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Jag börjar med att fråga vad han tror begreppet motivation står för. Han säger att ur ett 

idrottsmässigt perspektiv så står det för att skapa glädje och en glädje till rörelse och att det 

sedan skapar motivation. Jag frågar då vilka faktorer som skapar motivation i undervisningen 

förutom glädje. Niko tycker att mycket skapar motivation i undervisningen. Bland annat hur 

lektionen är uppbyggd , och vad innehållet är i lektionen. Det viktigaste säger han är 

personkemin elev-lärare, lärare-elev.  

Personkemi, lärare-elev (…) Hur jag är som lärare påverkar nog motivationen i 

undervisningen. 

Niko menar att om man har bra kontakt med eleverna och eleverna gillar dig som person så 

skapar man en glädje som sedan sprider sig in i idrotten. Även om eleven inte gillar ämnet 

idrott och hälsa så kommer eleven dit för att han eller hon gillar dig som person. I 

observationen märkte jag att många elever kom fram till Niko för att berätta vad han eller hon 

gjort under dagen. Niko lyssnade noga på vad de hade att säga för att sedan fortsätta 

lektionen. Han lät dem alltså avbryta lektionen för att diskutera istället för att säga till dem att 

göra uppgiften först sen komma fram.  

Jag frågade vilka elever han trodde redan var motiverade till ämnet och hon svarade snabbt. 

När det gäller idrott så är det de som själva håller på med idrott på fritiden. De är oftast 

duktiga på ämnet också.  

Då undrade jag ifall han trodde betygen var en motiverande faktor för eleverna och han höll 

med. Då menar han dock bara högstadiet som får betyg. Omdömena var inte en motiverande 

faktor.  

Vidare frågade jag ifall Niko tänkte på att motivera eleverna redan i planeringen och ifall 

detta kunde ha någon effekt.  

Ja det gör jag. Jag tänker oftast på att försöka nå de som tycker det är jobbigt redan i 

genomgången. Att inte syfta lektionen till att eleverna ska prestera, de är här för att lära 

sig inte att de är färdiglärda, detta tror jag sedan skapar motivation för hela 

undervisningen. 

I observationen försökte jag se hur han gjorde i genomgången för att fånga alla elever men 

hittade ingenting utstickande. Det enda var som jag sa tidigare att han gärna diskuterade med 

eleverna och lät dem få säga sitt. 

Jag gick vidare till min frågeställning och frågade ifall Niko ifall han trodde uppmuntring var 

en positiv faktor för motivation. Han trodde det och han tyckte att man gärna kunde 

uppmuntra hela klassen. 

(…) man ska även uppmuntra hela klassen för att alla jobbat bra. Det skapar 

motivation. Eleverna tycker att jag som lärare ser dem. 



15 

 

 

Detta kunde man höra i slutet av lektionerna på observationen. Niko kunde säga till hela 

klassen att de jobbade bra den lektionen. Under min tid där hade Niko lovat dem att spela 

fotboll för att hela klassen var duktiga på lektionen innan. Dock hade han delat upp hela 

klassen i två delar. De som ville spela fotboll fick spela i stora salen, medan de som inte ville 

spela fotboll fick ha styrka i ett annat rum. Niko menar att läroplanen måste följas och att det 

är därför eleverna inte kan välja lektionsinnehållet allt för ofta. 

Vi försöker ta med lgr11, men när det finns plats för annat så får de välja. 

Jag observerade just denna lektion i fotboll och såg att de som var kvar för att spela fotboll 

var engagerade och ville spela. Jag hade inte tiden för att titta hur det gick i styrkerummet och 

se hur de jobbade. Eleverna fick alltså välja mellan fotboll eller styrka. Jag la märke till att 

vissa elever stannade kvar och spelade fotboll eller gick och tränade styrka för att deras 

kompisar gjorde det. 

Hur motiverar Niko en elev som är oengagerad? Han säger att det är viktigt att peppa eleverna 

som inte är engagerade. Han tycker att man måste gå fram till dem och tala med dem. Han 

uttrycker sig så här. 

Försöker prata med eleverna. Peppa dem och försöka ha en god dialog med dem för att 

se vart problemet ligger. 

Niko var bra på att peppa eleverna när de gjort något bra, dock tycker jag inte att peppning var 

någon riktig faktor till motivation hos de som var helt omotiverade. Jag märkte en intressant 

händelse i observationen. Niko gick in och var med i ett lag som var på väg att förlora på 

fotbollslektionen och många elever fick en gnista i ögat. De började skryta om att Niko var 

med i deras lag och att de nu skulle vinna, alla eleverna i laget fick energi igen för att spela 

fotboll. Det motsatta laget fick också en slags peppning och skulle bevisa att de fortfarande 

skulle vinna. 

Jag fortsatte med intervjun genom att fråga varför han nästan aldrig sa till eleverna vad de 

skulle ha för lektionsinnehåll innan lektionen började. Han menar att det bland annat är för att 

det är jobbigt att hela tiden säga till eleverna vad de ska göra, alla elever frågar samma fråga. 

Sedan säger han att det även är för att eleverna kan få en negativ inställning om det är 

någonting som de inte gillar. 

Han säger slutligen att det är viktigt att bemöta eleverna på samma sätt som man själv vill bli 

bemött, man får tänka tillbaka till sin tid som elev och försöka förstå hur man tänkte då.  
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6 Analys och diskussion 

Här ska jag nu analysera och diskutera resultatet utifrån det teoretiska perspektivet samt den 

forskning jag tagit upp i bakgrunden. Syftet med denna studie har inte varit att fånga Svenska 

lärares syn på motivation utan snarare få en inblick i hur det kan se ut i en kommunal skola 

söder om Stockholm.  

Jag kommer i det följande att analysera och diskutera resultatet utifrån mina frågeställningar. 

6.1 Vilka metoder använder lärarna för att motivera eleverna till aktivitet på 

lektionerna? 

Lärarna Barbro och Iris menar att svårighetsgraden av en aktivitet måste balanseras och att 

eleverna behöver utmaningar för att motiveras till aktivitet, detta stämmer överens med 

begreppet inre motivation och Abraham Maslows utvecklingsbehov (Stensmo, 2008, s. 118). 

Eleverna vet att de genom utmaning kan utvecklas och därför är de aktiva på lektionerna. 

Stensmo (2008) menar också att eleverna behöver en medelsvår uppgift för att motiveras till 

att vilja utföra den. Här får läraren i uppgift att skapa sådana lektioner. Läraren kan till 

exempel ha olika svårighetsgrader på en aktivitet så eleverna kan välja vilken utmaning de vill 

ställa sig inför utifrån sina förutsättningar och kunskaper. 

Intressant var även att två av lärarna nämnde relationen lärare-elev som 

motivator för eleverna. Jag lade märke till detta i observationen då eleverna blev glada när 

läraren intresserade sig för dem, vilket jag tolkar som att glädje skapas genom relationen 

lärare-elev. Detta återges i begreppet inre motivationen då tillfredställelse skapar motivation. 

Eleverna gillar läraren eftersom de blir glada över lärarens sätt att vara och på, alltså att 

läraren är tillmötesgående. På så sätt motiverar läraren eleverna till aktivitet eller deltagande 

på lektionen. Skolinspektionens flygande tillsyn menar att i snitt var femte elev inte ens kom 

till undervisningen i idrott och hälsa, vilket skulle kunna tolkas som att lärarnas relation till 

dessa elever är dålig och att läraren inte lyckas skapa någon glädje för dessa elever 

(Skolinspektionen, 2011). Iris nämner att hon måste lära känna eleverna för att lyckas planera 

lektionerna på rätt sätt, även detta visa att lärarna tycker det är viktigt att ha en djupare 

kontakt med eleverna för att åstadkomma ett bra arbetsklimat. 

Att eleverna får välja aktivitet är enligt lärarna en motiverande faktor. Dock inte 

för ofta tycker den ena respondenten, eftersom de skulle välja samma lektion hela tiden. En av 

lärarna belönade eleverna, veckan innan min observation, genom att låta dem välja 

lektionsinnehåll. Eftersom att eleverna jobbade bra under en lektion veckan innan, kunde 

läraren denna vecka belöna dem genom att låta dem välja lektionsinnehållet, i detta fall 
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fotboll. Man skulle kunna tolka det som att läraren använder sig av belöning som metod, 

alltså en yttre motivation, för att eleverna ska delta på lektionen. Frågan är då ifall alla elever 

är tillfredsställda av valet av lektionsinnehållet? Läraren i min observation lät eleverna välja, 

de som ville kunde spela fotboll och de andra fick välja styrketräning. Här fick eleverna alltså 

ett val mellan två aktiviteter, fotboll eller styrketräning. Vissa elever valde den aktivitet som 

deras kompis/kompisar valde och motstod deras favoritaktivitet. Detta kan speglas till Lewis 

kognitionsteori närmande – närmande. Eleven har ett val, att välja en aktivitet som han eller 

hon tycker är rolig eller att vara med sin kompis vilket också är roligt, båda valen är positiva. 

Läraren har alltså lyckats få två positiva faktorer till motivation genom att låta eleverna välja. 

Jag drar även slutsatsen att elevers vänskap kan vara en motiverande faktor då eleverna valde 

att vara med sina vänner och därför deltog aktivt på lektionerna.   

Två av lärarna tyckte att peppning var en motivator för eleverna. Peppning kan 

ur ett teoretiskt perspektiv ses om en belöning och kan enligt B. F. Skinner leda till en 

beteendeförändring (Stensmo, 2008, s. 119). Dock märkte jag inte att någon förändring 

skedde när lärarna peppade de omotiverade eleverna medan lektionen var igång. Om det 

skedde någon förändring under en längre tid kan jag inte svara på eftersom jag inte hade den 

tiden att undersöka detta på.  

Det största motivet till motivation var enligt alla lärarna samt enligt min 

observation betygen. Beroende på vilket betyg eleven strävar efter och vad lärare ställer för 

krav, så är eleverna olika mycket aktiva på lektionerna. De elever som är duktiga på idrott, 

satsar på just detta ämne för att de vet att de kan nå ett bra betyg. De andra som bara satsar på 

att få godkänt måste komma till lektionerna, då är närvaron en betygsfaktor. Betygen skapar 

en yttre motivation, eleverna vet vad de kommer få ut av att vara aktiva på lektionen. Mitt 

syfte var att se hur lärarna motiverar eleverna till aktivitet på idrottslektionerna, och eftersom 

betyget var en stor motivator för många av eleverna så är min tolkning att det är viktigt för 

lärarna att beskriva betygskriterierna. På så sätt vet eleverna vad som krävs för att nå det 

betyget de stävar efter och de vet hur utmaningen ser ut så att de skapar en motivation för att 

nå målet. Betygen kan ses som både inre och yttre motivation. Yttre motivation är det 

belöningen, alltså betyget, som skapar motivationen. Eleven får bra betyg om han eller hon är 

aktiva och jobbar bra på lektionen. Inre motivation är målet motivationen. Eleven har i mål att 

uppnå ett bra betyg och lyckas med sin skolgång och därför motiveras till idrott. 
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6.2 Hur gör lärarna med elever som inte är i behov av betyg och som inte 

idrott på fritiden? 

Att det fanns svårigheter med att motivera elever som inte var i behov av betyg eller idrottar 

på fritiden syntes i både observationen och i intervjun. Ett exempel är när Barbro aldrig 

svarade på min fråga om hur man motiverar dessa elever och jag valde inte att fråga vidare då 

jag kom i bra kontakt med henne och ville inte förlora förtroendet. I slutet av intervjun 

berättar hon dock att personkemin mellan lärare och elev kan vara en hjälp att få dessa elever 

till att delta aktivt. Både Iris och Niko beskriver att diskussion med dessa elever kan resultera 

till att eleverna är aktiva. Iris låter eleverna välja vad de vill göra även om det inte betygsätts, 

hon försöker på så sätt motivera eleverna till idrott även om betygen står på spel. Läraren 

försöker på så sätt uppnå en av läroplanens centrala meningar: “Positiva upplevelser av 

rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare 

i livet”(Lgr 11). Här uppstår en komplex situation för läraren, ska man låta eleven tappa sitt 

betyg för att få positiva upplevelser av idrott eller ska man strunta i elevens vilja och låta de 

positiva upplevelserna försvinna?  

En intressant händelse var när Niko var med ett lag när eleverna spelade fotboll 

och genast höjdes ansträngningsnivån och motivationen. Min tolkning utifrån Lewis 

motivationsteori är att elevernas sannolikhet att lyckas (att vinna) blir högre i och med att 

läraren är med i deras lag. Detta medför att eleverna i lärarens lag blir motiverade till att vara 

med och delta i det vinnande laget. Samtidigt höjs prestationsnivån hos det motsatta laget och 

deras motstånd blir svårare vilket enligt Raustorp (2004) och Stensmo (2008) var en faktor till 

motivation. Detta kan dock resultera till två saker, antingen blir eleverna, som i obsevationen. 

nöjda med att svårighetsgraden höjs, eller så blir de negativt inställda då de tycker att det 

andra laget är bättre än deras. Jag tror att det nu är viktigt för läraren att hoppa in i rätt lag så 

att alla elever blir nöjda och fortsatt motiverade.  

En spännande faktor till motivation och som enligt lärarna gjorde att eleverna 

kom till lektionerna var att de inte berättade vad de skulle ha för innehåll i lektionen innan 

lektionen började. Lärarna var rädda för att tappa elever redan innan lektionen börjat. Utifrån 

Lewis motivationsteori tolkar jag det som att eleverna med låg inställning till idrott kan få två 

negativa valmöjligheter, idrott – ogillande lektion (undvikande – undvikande). Och som 

Jenner (2004) beskriver det resulterar detta i att individen undviker att ta ställning, alltså att 

komma till lektionen överhuvudtaget.   
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6.3 Tänker lärare på att motivera eleverna i lektionsplaneringen? 

I bakgrunden nämner flera av författarna hur viktigt lärarnas planering är för att skapa 

motivation hos eleverna.  

I studien har jag lagt till ett om när jag förklarar mitt syfte. Detta för att se om 

lärare överhuvudtaget tänker på att motivera eleverna. Svaren från respondenterna var kluvna, 

även om det känns som en relativt självklar fråga. En av lärarna, Barbro, säger att hon indirekt 

inte tänker på att motivera i lektionsplaneringen, men att hon hela tiden tänker att lektionen 

ska vara rolig för eleverna. Barbro vill med det roliga skapa en inre motivation hos eleverna 

så att alla ska vilja vara aktiva. Utifrån observationen var skapandet av det roliga lättare sagt 

än gjort. Många elever tyckte att lektionerna var roliga, men några tyckte de var tråkiga. Min 

tolkning är att problemet nu ligger i hur läraren ska lyckas motivera dessa elever.  

Niko väljer att inte syfta lektionen till att eleverna ska prestera och på så sätt 

skapa motivation. Detta sätt stämmer överens med Raustorp sätt att se på motivation. Han 

säger att man inte ska betona resultatet utan själva processen, detta gör att eleverna motiveras 

till att fortsätta med aktiviteten.   

6.4 Metoddiskussion 

Det jag lägger märke till i jämförandet mellan observationen och intervjun är hur lärarna 

oftast vill framstå som bättre än vad de egentligen är. Många av lärarna svarade pedagogiskt 

och passande för studien i intervjun men i observationen såg det annorlunda ut och faktiskt 

sämre. På så sätt är jag väldigt nöjd med att jag inte kunde observera före intervjuerna. Nu 

fick jag se hur det egentligen gick till och jag kunde lita mer på resultatet i studien. Ur 

resultatet kan man tolka det som om lärarna ville att lektionerna skulle se bättre ut än vad de 

var, min fråga är då varför? Vad påverkade deras lektionsupplägg då viljan till att skapa 

motivation hos eleverna fanns i tankarna men inte i praktiken? 

 

Mitt första alternativ var att observera läraren i en praktisk lektion i idrott och hälsa. När jag 

kom ut till skolan jag skulle observera på fick jag schemat och märkte att de endast skulle ha 

teoretiska lektioner med eleverna. Det jag gjorde var att jag fick vänta en vecka. Detta gjorde 

att jag fick ändra min metod till att intervjua först och observera sen. Min första tanke var att 

observera först och ställa frågor till lärarna utifrån observationen, men nu fick jag intervjua 

först och sedan observera utifrån svaren. Jag märkte sedan att detta var ett bättre sätt att se hur 

lärarna jobbar, eftersom de svarar på mina frågor både från intervjuerna och från 

observationen. 
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Om jag hade utgått från den metoden jag först avsåg, alltså att observera först och intervjua 

sen så hade resultatet inte sett likadant ut. Min tanke var då att observera och sedan ställa 

frågor i intervjun utifrån observationen. Även den metoden skulle vara relevant för denna 

studie, men validiteten hade nog inte kunnat bli lika stark då metoderna inte stärker varandra 

på samma sätt.  

Valet av intervjua tre idrottslärare tror jag var bra då jag annars hade fått mycket 

mer resultat av både observationen och i intervjun. Hade jag valt att endast använda mig av 

intervju som metod kanske det hade varit mer relevant att ha flera informanter. Att välja 

någon annan metod som enkät, eller endast observation hade inte kunnat ge mig de svar jag 

var ute efter och validiteten i studien skulle sänkas, därför ser jag min metod som relevant 

metod för den här studien.  

 

7 Slutsats 

Enligt resultatet skulle jag säga att lärarna tänker på att motivera eleverna, dock inte alla 

elever. Det fanns en svårighet att nå elever som inte hade som mål att nå höga betyg eller 

betyg överhuvudtaget och samtidigt inte var positivt inställda till idrott. Ett sätt för lärarna att 

nå dessa elever är genom kommunikation och för att få dem att komma till lektionerna är 

lärarna tvungna att inte berätta vad lektionsinnehållet ska vara. Jag skulle säga att lärarna har 

en svår uppgift att lyckas motivera alla elever samtidigt då alla är olika och har olika mål. Det 

gäller för lärarna att inte se eleverna som ett problem utan att hela tiden försöka förbättra 

lektionen och försöka få med så många som möjligt.  

Om jag skulle fortsätta nysta på den här tråden så skulle jag fokusera på 

eleverna istället för lärarna. Jag skulle försöka få en bild av hur eleverna ser på motivation och 

hur de själva känner att de blir motiverade. På så sätt skulle jag få ett annat perspektiv över 

vilken faktor som skapar motivation. En annan undersökning som skulle kunna göras är att 

forska i varför lärarstudenterna inte lär sig vad motivation är och på vilket sätt man motiverar 

eleverna redan i utbildningen. Informanterna i den här studien hade lärt sig motivera eleverna 

på egen hand, av egna erfarenheter, men ska barnen behöva lida för min avsaknad av kunskap 

när jag en kommer ut på fältet?   

 Den här studien har lärt mig att man som lärare har mycket att tänka på, hela 

tiden. Alla elever är lika viktiga då min uppgift är att motivera ALLA elever och genom det 

ge dem en positiv upplevelse av rörelse och idrott.  
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Bilaga 1 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Motivation + Lärare 
 

 

Var har du sökt? 
GIH’s bibliotekskatalog + www.google.se 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Både lärare och motivation gav relevant resultat 

 

Kommentarer 
Det som gav bäst resultat var när jag gick igenom hyllan studentlitterat i GIH’s bibliotek 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

Hej, vad arbetar du som på den här skolan? 

 

Vad har du för tidigare erfarenheter som idrottslärare? 

 

Vad betyder begreppet motivation för dig? 

 

Vilka faktorer tror du skapar motivation i undervisningen? 

 

Vilka elever är de motiverade eleverna? 

 

Tänker du på att motivera eleverna när du planerar lektionen? I så fall, på vilket sätt? 

 

Ska man uppmuntra eleven när han/hon gjort någonting bra? På vilket sätt?  

 

Jag har märkt att ni sällan berättar till eleverna vad ni ska arbeta med under lektionen innan 

lektionen börjar, varför? 

 

Får eleverna vara med och bestämma lektionsinnehållet? På vilket sätt? 

 

Hur har du lärt dig att motivera eleverna?  

 

Vad gör du när du ser en oengagerad elev på idrottslektionen? 


