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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med min uppsats var att undersöka hur idrottslärare arbetar för att motivera 

omotiverade högstadietelever till att delta i ämnet idrott och hälsa.  

Frågeställningar: 

 - Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av omotiverade elever i ämnet idrott och 

hälsa? 

– Hur arbetar idrottslärare för att förebygga ointresse och skapa motivation hos eleverna?  

 

Metod 

Metoden som har använts under datainsamlingen är semistrukturerade intervjuer. Detta 

eftersom det lämpade sig bäst för uppsatsens syfte. Fyra stycken idrottslärare med varierande 

erfarenheter som idrottslärare intervjuades. Innan intervjuer med lärarna skrevs en 

intervjuguide som senare låg till grund för intervjuerna. Intervjuerna spelades in, med 

respondentens godkännande, för att sedan transkriberas ner för en tydligare överblick.  

 

Resultat 

Min första frågeställning lyder: Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av 

omotiverade elever i ämnet idrott och hälsa? Resultatet som framkommit tyder på att lärarna 

inte upplever att det är något problem med elever som inte vill delta. Deras erfarenheter är att 

de flesta tycker att idrottslektionerna är roliga men att det såklart finns undantag.  Min andra 

frågeställning är: Hur arbetar idrottslärare för att förebygga ointresse och skapa motivation 

hos eleverna? Resultaten är att idrottslärarna framförallt försöker hitta elevernas inre 

motivation, de försöker få eleverna att ha roligt. Detta gör de genom att utmana och berömma 

eleverna.   

 

Slutsats 

Min slutsats är att lärarna använder olika metoder för att motivera omotiverade elever till att 

delta på idrottslektionerna. Alla försöker involvera eleverna på ett eller annat sätt. De försöker 

också jobba mycket med beröm och positivförstärkning. En annan intressant slutsats är att alla 

elever är olika och att det som lärare krävs att man kan vara flexibel och behandla eleverna 

efter vad situationen kräver.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fetma och övervikt är ett allt vanligare problem i dagens samhälle (Vårdguiden- Övervikt och 

fetma hos barn.). En av de största anledningarna till detta är att barn rör sig mindre idag än 

vad barn för några generationer sen gjorde (Vårdguiden- Övervikt och fetma hos barn.). Detta 

ställer större krav på att idrottslärarna får sina elever motiverade till att röra sig på 

idrottslektionerna. För om barn rör sig allt mindre på fritiden, gäller det att de rör sig allt mer i 

skolan. Idrottslektionerna är ett utmärkt tillfälle för eleverna att röra på sig. Det är också ett 

utmärkt tillfälle att få barnen att hitta en fysisk aktivitet som de kan hålla på med upp i vuxen 

ålder. Vilket är en hoppfullhet som uttrycks i läroplanen för idrott och hälsa (2011, s.1).  
 

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. (Skolverket 2011, s.1)  

 

Den nationella utvärderingen som gjorde 2003 visar att idrottsämnet är ett ämne som tycks 

intressera majoriteten av eleverna (Skolverket 2003, s. 84). Det finns dock elever som inte är 

intresserade av ämnet och även de som sällan eller aldrig deltar(Skolverket 2003, s. 32). Hur 

gör man då för att motivera de elever som är omotiverade?  

 

Även mina egna erfarenheter och observationer från  min skoltid var att det fanns elever som 

inte deltog på idrottslektionerna. Problemet med att elever väljer att hoppa över, sitta vid 

sidan av eller bara stå och titta på idrottslektionerna är flerfaldigt. För att alla elever ska få den 

rörelse de behöver (minst 60 min/dag), få ett rättvist betyg, känna samhörighet, utveckla sina 

motoriska färdigheter samt öva samarbetsförmåga, är det viktigt att lärare får eleverna att 

delta (www.slv.se) [24-02-2014].  

 

En aspekt att få mer kunskap om, är hur lärare gör när de motiverar elever som inte deltar. 

Eftersom idrottslärarna har som uppgift att aktivera eleverna är detta en väsentlig fråga som 

behöver undersökas. Vilka motiv motiverar elever till att delta på idrottslektionerna? Hur 

tänker idrottslärare vid planering, genomförande och betygsättande av lektionerna för att 

aktivera eleverna?  



2 

 

1.2 Bakgrund.  

År 2003 utvärderade skolverket den svenska skolan, i rapporten, den nationella utvärderingen 

(NU-03), ingår en ämnesrapport för skolämnet idrott och hälsa. Man undersökte allt från 

betyg till elevers uppfattningar om ämnet. På frågan hur mycket eleverna rör sig på 

idrottslektionerna svarade 75 procent av eleverna i årskurs nio att de oftast är med och rör sig 

mycket eller att de alltid är med och blir andfådda eller svettiga nästan varje gång (Skolverket 

2003, s. 32). Dock svarar ca elva procent av eleverna i årskurs nio svarar att de sällan eller 

aldrig är med på idrottslektionerna (Skolverket 2003, s. 32). På frågan om hur intresset för 

ämnet idrott och hälsa ser ut svarade 76 procent eleverna att de intresserar sig ganska eller 

mycket bra. Samtidigt svarar drygt 15 procent av eleverna att idrott och hälsa intresserar dem 

ganska eller mycket dåligt. (Skolverket 2003, s. 84) 

 

Att idrott är ett populärt ämne råder det ingen tvekan om. Dock visar elevernas svar i 

rapporten att det är er än en av nio (se ovan) som sällan eller aldrig är med på 

idrottslektionerna. Även att nästan en av sju (se ovan) intresserar sig ganska eller mycket 

dåligt för idrott och hälsa.  

 

Sammanfattningsvis kan man säg att ämnet idrott och hälsa är ett viktigt ämne, men alla 

elever deltar inte. Min avsikt var undersöka hur man som idrottslärare kan, och i så fall hur, 

motivera de omotiverade eleverna.  

 

Uppsatsen är skriven ur ett lärarperspektiv och jag har granskat ämnet med hjälp av 

motiveringsteorier om framförallt inre och yttre motivation.  

 

1.3 Forskningsläge 

Nedan presenteras det aktuella forskningsläget inom ämnet jag valt att studera. Jag kommer 

endast att nämna resultat som är relevanta för min forskning.  

 

Karin Redelius (2004) har bland annat undersökt hur elever uppfattar ämnet idrott och hälsa. 

Hon har använt sig av både enkäter och intervjuer vid datainsamlingen och det är elever i 

årskurs fem samt årskurs nio som har besvarat enkäterna och/eller intervjuerna. Redelius 

undersökte också vilka aktiviteter inom ämnet idrott och hälsa som var mest, respektive minst 
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populära. Bollspel, racketspel och bollekar visade sig vara mest uppskattade av pojkarna. Det 

mest populära aktiviteterna bland flickorna var bollspel, racketspel och dans. Den aktivitet 

som var minst uppskattad var bland pojkarna dans och bland flickorna orientering. (Redelius 

2004, s. 158f.).   

 

Redelius menar också, liksom den nationella utvärderingen (NU-03) visar, att de flesta 

eleverna tycker att idrott och hälsa är ett roligt ämne. Sammanfattningsvis kommer Redelius 

fram till att idrott och hälsa är ett uppskattat ämne men att det även finns elever som inte 

uppskattar det. En slutsats hon drar är att de elever som inte uppskattar ämnet tycker att någon 

särskild aktivitet som inte är speciellt rolig. Alternativt att eleverna uppfattar sig själva som 

mindre bra på aktiviteterna som görs. (Redelius 2004, s. 164) 

 

Vidare har Niklas Bergström 2012 skrivit en uppsats på 30 hp på avancerad nivå, ”Vad gör 

lärare för att bygga relationer till elever och motivera elever till delaktighet i idrott och 

hälsa?”. I uppsatsen undersöker han bland annat hur lärare arbetar med att motivera 

omotiverade elever. Bergströms uppsats utgår även den från ett lärarperspektiv.  

 

Fortsättningsvis menar Bergström att om en elev saknar motivation till att delta i 

undervisningen bör man som första åtgärd sätta sig och prata med eleven. Man bör försöka få 

en inblick i vad det är som gör att eleven saknar motivation. Vidare kommer Bergström fram 

till att glädje, utmaningar och beröm är tre ledord för att motivera eleverna till att vilja delta 

på lektionerna.  

 

Bergström har tolkat resultatet utifrån KASAM-teorin. Min undersökning utgår istället från 

motivationsteorier och framförallt från teorierna om inre och yttre motivation.  

 

En annan undersökning är gjord av Martin Zitek, ”Elevers motivation till idrott och hälsa”, 

2012. Zitek har undersökt elevers motivation till idrott och hälsa utifrån ett elevperspektiv.  

Zitek har använt sig av en enkätundersökning och visar på sambandet ”mellan typ av 

motivation och elevernas grad av fysisk aktivitet vid sidan av skolan” (Zitek, samanfattning, 

2012). Zitek lägger fram resultaten i förhållande till en teori, Self-determination. Resultaten 

tyder på svaga men viktiga samband mellan fysiskt aktiva personer och deras typ av 

motivation. De elever som är fysiskt aktiva ofta tycks i större utsträckning visa mer inre 



4 

 

motivation för ämnet än de som inte är lika aktiva vid sidan om skolan. (Zitek, samanfattning, 

2012).    

 

Elin Blomgren och Robert Nilsson (2012) har i sitt examensarbete bland annat undersökt hur 

lärare motiverar elever till lärande i idrott och hälsa. Metoderna som Blomgren och Nilsson 

använde sig av var intervjuer av både lärare och elever samt observationer. En slutsats som 

dras är att yttre motivation tycks motivera eleven till lärande i större utsträckning än vad de 

inre motivationsfaktorerna tycks göra. Även lärarnas sätt att undervisa påverkar elevernas 

lärande negativt om ”elevernas rädsla att misslyckas blir större än deras strävan efter att 

lyckas”. 

 

Sammanfattningsvis så har det forskats kring hur lärarna motiverar elever till lärande i 

idrottsundervisningen. Zitek undersökte elevernas motivation till ämnet och Redelius har 

undersökt hur eleverna uppfattar ämnet. Min avsikt är att undersöka hur lärare arbetar med att 

motivera omotiverade elever till att vilja delta i idrottsundervisningen. Vad motiverar eleverna 

till att vilja delta och vad skrämmer eleverna? Använder lärarna betygen som ett sätt att 

motivera eleverna till att delta på lektionerna? Är det vissa typer av aktiviteter som är mer 

populära än andra? Vilka är de omotiverade eleverna? Hur tänker lärarna vid planeringen för 

att få med så många som möjligt?  

 

1.4 Teoretiskt perspektiv 

Jag har undersökt mitt ämne utifrån motivationsteorier. Det ledande synsättet inom modern 

motivationsforskning är det kognitiva perspektivet. Det innefattar många olika teorier om 

bland annat attributioner, inre och yttre motivation, prestationsmotivation och upplevd 

kompetens. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s. 167)  

 
Motivation syftar på de inre eller yttre krafter som initierar, ger energi åt och styr samt 

upprätthåller beteenden. Motivationen påverkas av individens egenskaper, tankar och 

förväntningar samt av situationen och individens värdering av densamma (Hassmén et al. 

2003, s. 179). 

 

Detta är en definition av motivation, samt vad som påverkar motivationen.  
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Prestationsmotivationsteorierna handlar om hur individen försöker nå de mål som hen satt upp 

(Hassmén et al. 2003, s. 175). En sådan teori är Need achievement theory. Den handlar om 

individers motivation till ett beteende i olika situationer. Antingen strävar man efter att uppnå 

framgång eller försöker man undvika misslyckande. Beroende på vad man motiveras av så 

tycks man välja olika uppgifter. Det som motiveras av att uppnå framgång väljer i regel mer 

utmanande uppgifter. De som motiveras av att inte misslyckas tycks istället välja lättare 

uppgifter för att slippa misslyckas. (Hassmén et al. 2003, s. 166). 

 

Enligt Hassmén et al. finns det tre olika delar av motivation. Man pratar om inre motivation, 

yttre motivation och amotivation vilka nedan beskrivs mer ingående (2003, s. 170). 

 

Inre motivation handlar om att det finns en inre drivkraft till att utföra något, man har lust att 

veta, göra och uppleva något. Det finns en inre drivkraft. (www.psykologiguiden.se) [2014-

02-11] Hassmén med flera skriver att om en person har en stark inre motivation så gör 

personen något för ”själv nöjet i sig” och känslan som hen får vid utförandet (2003, s.170).  

 

Yttre motivation handlar istället om man gör något för att få en belöning alternativt för att 

man känner sig tvingad av något man inte kan styra över själv. (www.psykologiguiden.se) 

[2014-02-11] Har en person en stark yttre motivation så är de konsekvenserna av 

genomförandet som lockar personen (Hassmén et al. 2003, s. 170).  

 

En amotiverad person, är en person som saknar motivation. Personen kan känna sig 

otillräcklig och upplever en avsaknad av kontroll. (Hassmén et al. 2003, s. 170)  

 

Min avsikt är att utgå från teorierna kring inre och yttre motivation. Även amotivation kan 

komma att diskuteras. Vad är vad och hur kan man som lärare påverka motivationen?  

 

Detta teoretiska perspektiv är lämpligt för min studie eftersom att min undersökning har 

handlat just om hur idrottslärare motiverar sina omotiverade elever. Detta teoretiska 

perspektiv hjälper mig att förstå de olika metoderna som idrottslärarna använder för att 

motivera sina elever. De olika metoder lärarna kan använda sig av är att motivera med inre- 

och eller yttre motivationsfaktorer. Antingen kan lärarna locka eleverna med glädje, 

nyfikenhet och utmaningar, det vill säga inre motivationsfaktorer. Alternativt så kan de prata 
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om de positiva effekterna av elevens deltagande, betyg, hälsa och samhörighet, de yttre 

motivationsfaktorerna. Det är också intressant att se vad lärarna gör för att motivera de helt 

amotiverade eleverna.  

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare arbetar för att motivera omotiverade 

högstadietelever till att delta i ämnet idrott och hälsa. 

Frågeställningar: 

• Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av omotiverade elever i ämnet idrott 
och hälsa?  

• Hur arbetar idrottslärare för att förebygga ointresse och skapa motivation hos 
eleverna?  
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2 Metod 
När man ska göra en studie har man en viktig fråga att ta itu med, ska man göra en kvantitativ 

eller en kvalitativ undersökning (Trost 2010, s.25). Det man ska ta i beaktning är vilket 

teoretiskt perspektiv man har valt samt vilken/vilka frågeställningar man har.  

 
Val av metod skall ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella 

frågeställningen.  (Trost 2010, s.33)  

 
Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller hitta mönster så skall man göra en kvalitativ 

studie. (Trost 2010, s.32)  

 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar bestämde jag mig för att göra en kvalitativ 

undersökning. Den metod som jag har använt mig av är intervjuer. Inför mina intervjuer skrev 

jag en intervjuguide, även där har man olika alternativ. Man måste ta ställning till hur 

strukturerad intervjuerna ska vara. En helt strukturerad intervju har fasta frågor och 

svarsalternativ (Trost 2010, s.40). Vid en halvstrukturerad livsvärldsintervju utgår 

intervjuaren från en intervjuguide, som kan riktas mot olika teman eller innehålla frågor som 

man kan utgå ifrån (Kvale & Brinkman 2009, s.43). Det finns också ostrukturerade 

intervjuer, eller kvalitativa intervjuer som Johansson & Svedner väljer att kalla dem (2010, 

s.34 f.). Dessa har öppna frågor och som kan improviseras allteftersom, beroende på vad den 

intervjuade svarar (www.psykologiguiden.se) [2014-10-11]; (Johansson & Svedner 2010, s.34 

f.). Vid en kvalitativ intervju ges den intervjuade möjligheten att ge utförliga svar och 

verkligen säga vad hen tycker (Johansson & Svedner 2010, s.34). 

 

Jag har använt mig av den halvstrukturerade intervjuformen. Avsikten med det är att jag vill 

ha en fast form, men också ha möjlighet att ställa följdfrågor. Jag har därför skrivit ner ett 

antal frågor som jag har utgått ifrån under mina intervjuer. Sedan har jag låtit personerna 

svara fritt på frågorna. När jag sedan har behövt, har jag ställt följdfrågor. Anledningen till att 

jag valde att jobba med semistrukturerade intervjuer är att jag ville ha kvalitativa svar. Jag 

ville också ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor och få en djupare förståelse av vad 

lärarna menade och försökte att säga.  
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2.1 Urval 

Jag har skrivit uppsatsen ur ett lärarperspektiv och med fokus på årskurs högstadieelever. 

Därför har jag intervjuat fyra stycket idrottslärare som undervisar på högstadiet. Anledningen 

till att jag valde att rikta in mig på högstadiet är att jag själv läser till lärare mot 

högstadieårskurserna. Samtliga lärare är lärare som jag tidigare har haft kontakt med. Dels 

genom VFU–skolor och dels via min tidigare skolgång. Jag har använt mig av ett så kallat 

bekvämlighetsurval och detta beror till stor del på tidsbristen.  

2.1.1 Lärarpresentation 

De fyra lärarna som deltagit i undersökningen har olika erfarenheter inom yrket. De jobbar på 

olika skolor, två stycken i Botkyrka kommun och två stycken i Huddinge kommun. Nedan 

kommer en kortare presentation av varje enskild lärare. Under resultatredovisningen har jag 

valt att döpa om lärarna till fiktiva namn för att lättare få en överblick och förstå vem som 

säger vad.  

 

Den första lärare som jag intervjuade, en kvinna som jobbat 22 år som idrottslärare. Hon har 

undervisat på hela grundskolan och arbetat på tre olika skolor. Henne kommer jag nu att kalla 

för Stina.  

  

Lärare två, en man som jobbat inom yrket i 34 år. Han har undervisat på hela grundskolan och 

också på gymnasiet. Honom kommer jag nu att kalla för Kalle.  

 

Den tredje läraren som jag har intervjuat har jobbat på samma grundskola i åtta år. Från och 

med nu kommer jag att kalla honom för Gustav.  

 

Sista läraren jag intervjuade har jobbat tio år som utbildad och sju år som outbildad. Han har 

jobbat på hela grundskolan men också på gymnasiet. Jag kommer att kalla honom för Håkan.  

 

2.2 Genomförande 

För att komma i kontakt med lärarna har jag mailat dem. Vi bestämt tid och plats för 

intervjun. I tre av fallen besökte jag idrottslärarna på deras skolor och i den fjärde intervjuen 

befann vi oss hemma hos läraren. Under alla intervjuer har vi kunnat sitta ostörda i enskilda 
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klassrum och lärarrum eller vardagsrum. Inför intervjuerna har jag gått igenom de 

forskningsetiska principerna (se 2.2.2. Etiska principer). Intervjuerna har tagit allt ifrån 21 

minuter till 40 minuter. Jag har utgått från min intervjuguide (bilaga 2) Jag har försökt att 

ställa följdfrågor eller bett lärarna att utveckla sig, där jag tyckt att det har behövts. 

 

2.2.1 Bearbetning av data 

För att skapa mig en bra överblick över vad lärarna sagt så har jag transkriberat intervjuerna 

innan jag börjat granska och analysera vad som sagts. Jag har försökt att hitta likheter, 

skillnader och mönster i lärarnas svar. Data har med andra ord kategoriserats utifrån olika 

återkommande teman. Utifrån vad lärarna sagt under intervjuerna har jag sedan att analyserat 

och diskuterat vad de kommit fram till i resultat- och diskussionsdelen.  

 

2.2.2 Etiska principer 

Det finns många forskningsetiska principer att ta hänsyn till när man gör en undersökning. De 

fyra huvudkrav som man måste hålla till sig till som forskare och som jag har utgått ifrån är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man som forskare har skyldigheten att informera personen man 

intervjuar vad undersökningen handlar om och annat som kan påverka personens beslut att 

delta i undersökningen eller ej. Samtyckeskravet handlar å sin tur om att personen som ska 

delta i forskningen vill vara med i undersökningen utan yttre påtryckningar eller liknande, 

samt att personen när som helst får avbryta sin medverkan utan att förklara varför. 

Konfidentialitetskravet har med den deltagande personens anonymitet att göra. De uppgifter 

som skulle kunna hjälpa utomstående personer att identifiera personerna i undersökningen 

skall skyddas och tas bort efter avslutad undersökning. Sista huvudkravet är nyttjandekravet 

som går ut på att de uppgifter som man som forskare samlar in endast får användas för 

vetenskapliga ändamål i den angivna forskningen.  (Vetenskapsrådet (2002). ss. 5-14)     

 

Inför varje intervju har jag gått igenom syftet med undersökningen och pratat lite om hur jag 

ska gå till väga för att genomföra studien. Jag har också berättat om de etiska principerna för 

lärarna och fått godkännande till att spela in intervjuerna. Intervjuerna spelade in med min 

mobil. För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag efter transkribering raderat det inspelade 

materialet. De uppgifter som framkommit under intervjuerna har endast använts i 
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forskningssyfte och de uppgifter som skulle kunna kopplas någon lärare har tagits bort 

alternativt ersatts med X.  

2.3 Tillförlitlighet  

Samtliga intervjuade idrottslärarna undervisar på högstadiet vilket också är mitt syfte att 

undersöka, hur lärare arbetar för att motivera omotiverade högstadieelever. Ur det avseende 

får undersökningen sedermera hög valididet. Däremot har jag endast intervjuat fyra 

idrottslärare, varav en kvinna och tre män. För att i det avseendet få en högre tillförlitlighet 

hade det varit bra om jag intervjuat fler lärare och även lika många män som kvinnor. 

Frågorna ur min intervjuguide skrev jag själv och jag var nöjd med dem. Samtliga intervjuer 

utgick från intervjuguiden och frågorna ställdes således i samma ordning till alla lärare. 

Eftersom intervjuer spelades in med min mobil kan jag på så sätt vara säker på att det jag 

antecknat under intervjuerna stämmer genom om att jämföra med inspelningen. 

 

Man bör ändå ha i åtanke att jag inte har någon större erfarenhet av att göra intervjuer. Detta 

kan ha bidragit till att mina följdfrågor etc. inte alltid har varit optimala. Jag kan inte garantera 

att lärarna svarat ärligt, men det utgår jag ifrån.  
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3. Resultat och analys  
Jag kommer här nedan att redovisa de relevanta resultat som jag genom mina intervjuer har 

kommit fram till. Svaren kommer sedan att analyseras och diskuteras i nästa avsnitt (4. 

Diskussion och analys). 

 

Vid resultatredovisningen har jag valt att besvara en frågeställning i taget. Varje 

frågeställning har också fått underrubriker för att få svaren med överskådliga. De 

frågeställningar jag har är:  

• Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av omotiverade elever i ämnet idrott 
och hälsa?  

• Hur gör idrottslärare för att förebygga ointresse och skapa motivation hos eleverna?  
 

3.1 Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av 

omotiverade elever i ämnet idrott och hälsa?  

Nedan presenterar jag de resultat jag har fått fram på min första frågeställning.  

De områden som jag valt att dela upp första frågeställningen i är:  

• Närvaron på skolorna 
• Vilka är eleverna som inte deltar på lektionerna? 
• Avskräckande med idrotten 

 

3.1.1 Närvaron på skolorna 

Samtliga lärare upplever att de har bra närvaro på deras skola. Kalle säger att han vet att de 

har högre närvaro på hans skola än vad andra skolor har. Håkan uttrycker sig lite mer 

försiktigt,  

 
 Jo, det tycker jag nog. De flesta tycker det är kul och så vidare.  

 

Gustav säger att de har en ganska hög närvaro på lektionerna. Dock kan man förstå att han har 

viss frånvaro på lektionerna även om det kanske inte är ogiltig.  
 

..jag har inte så mycket skolk, så att säga ogiltig frånvaro. Det som det handlar om när elever 

inte är med är att de ja.. inte har med sig ombyte, eller är sjuka eller sjuka eller av den 

anledningen. Eller så.. men jag upplever inte frånvaron som något problem.  
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Han nämner också saknad av ombyte och sjukdomar som två orsaker till att eleverna inte 

deltar.  

 

3.1.1.1 Skillnader mellan högstadiet och låg-/mellanstadiet 

Stina och Håkan upplever att frånvaron ökar på högstadiet i jämför med låg- och 

mellanstadiet medan Gustav och Kalle upplever att det är ganska jämnt. 

 

Stina:  
Jag skulle nog säga att det ökar i högstadiet. Det ökar i högstadiet. Där är det fler som.. eh ja.. 

glömmer kläder än vad det är upp till årskurs sex. Och det tror jag också kan handla om att.. Jag 

tror att föräldrar har en större kontroll, det finns en klasslärare upp till årskurs 6 oftast. Det är 

mycket tätare kontakt, jag tror att det är, ja.. det jag upplever tyvärr i högstadiet är också att 

många ämneslärare tycker att det är jobbigt att ta föräldrakontakt.  

 

Håkan:  
tyvärr så har vi lite problem ju äldre de blir, just nu har vi lite små problem med årskurs åtta och 

årskurs nio, speciellt niorna.  

 

..de tar sig mer friheter, de börjar växa upp och sen.. eh.. vi kan skippa idrotten idag, det ligger 

ju på sista timmen på en fredag eftermiddag klockan tre liksom. Jag vet inte vad de gör men det 

är liksom lättare att skippa en sista timme på dagen om man går i nian än om den ligger mitt på. 

 

Lärarna tycks uppleva närvaron som tydligt ökande på högstadiet och anger flera anledningar 

till detta. Stina är inne på att det har att göra med att föräldrarna kan påverka eleverna mer 

upp till årskurs sex än vad de kan på högstadiet. Om det inte blir några konsekvenser av att 

eleverna ”glömmer” kläder, finns såklart risken att de omotiverade eleverna väljer att glömma 

kläder för att slippa vara med. Håkan är inne på att det är andra saker utanför skolan som 

lockar eleverna till att hoppa över lektioner som ligger sent på dagarna.  

 

Till skillnad från Stina och Håkan så upplever varken Kalle eller Gustav att det är någon 

skillnad på närvaron i högstadiet i jämfört med låg- och mellanstadiet. Kalle tror att det har att 

göra med att han har jobbat i samma upptagningsområde hela tiden.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna upplever att de har bra närvaro på lektionerna. 

Dock så finns det tendenser att närvaron blir lägre på högstadiet. Orsaker till detta kan vara att 

föräldrarna har sämre koll på eleverna när de går på högstadiet för att lärarna är sämre på att 

ta kontakt med föräldrarna. En annan orsak kan vara att det finns saker utanför skolan som 

lockar mer än lektionerna.  

 

3.1.2 Vilka är eleverna som inte deltar på lektionerna?  

Samtliga fyra lärare svarade att de upplever att det är samma elever som brukar missa flera 

lektioner. Däremot framkommer det lite olika svar när jag frågar om det är någon speciellt 

”typ” av elev som missar lektionerna.  

 

Stina:   
Och det där är ju också lite speciellt för nu ska ju skolan integrera elever och det är så att.. då menar jag 

elever med allahanda diagnoser då. Och då har vi ju elever så att säga.. allt ifrån panikångest till sådana 

här bokstavskombinationer som gör att de inte riktigt får ihop det .. inte riktigt kan fungera i grupp i 

vissa moment.. Som gör att deras deltagande är lågt. Och det där är jättesvårt.. och då försöker vi lösa 

det med dom assistenter dom har.. att de får uppgifter att göra med eleven. 

Kalle:  
Nja, oftast är det ju de som har en väldigt låg självkänsla som jag ser det. Som inte alls har intresset för 

att röra på sig. Som även hemma är väldigt inaktiva.  

Gustav:   
..jag kan väl säga såhär.. de som oftast glömmer att ta med sig ombyte eller de är väll de som har 

problem med övriga skolarbetet. De har samma problem över hela skolgången. 

Håkan: 
Nä alltså.. om vi tar niorna här som missar en del.. då är det ju egentligen ett gäng duktiga, väldigt 

starka elever..Alltså rent idrottsligt sett.. men de har inte lust, de tycker det är roligare att hänga på stan 

med de andra tuffa eleverna från andra skolor.. som tycker sånna grejer är kul.. sen är det ju visst sånna 

som.. vad ska man säga.. som har varit lite utsatta hela tiden, från årskurs ett och uppåt. De som liksom 

väljer att inte vara med.. men det är oftast samma personer, det är det. oavsett. Samma som skolkar, 

eller hittar på massa olika dåliga anledningar till att inte vara med. 

Kalle och Håkan är inne på att ointresse kan vara en anledning till att eleverna inte deltar på 

lektionerna.  
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Sammanfattningsvis så är lärarna överens om att det är vanligt att det är samma elever som 

brukar missa flera lektioner. Däremot skiljer sig lärarnas syn på vilken ”typ” av elev som 

missar flera lektioner. Stina nämner att elever med olika diagnoser oftare kan ha lågt 

deltagande.. Kalle pratar istället om elever som har låg självkänsla och elever som inte har 

intresset för att röra på sig. Gustav menar i sin tur att det är samma elever som har problem 

med övriga skolarbetet som glömmer att ta med sig ombyte till idrottslektionerna. Håkan 

upplever det som att det finns två olika typer av elever som inte är med på lektionerna. Dels 

de lite tuffare eleverna som egentligen är bra på idrott men tycker inte att det intresserar dem 

lika mycket som att träffa elever från andra skolor ute på stan. Den andra gruppen är elever 

som varit utsatta redan från årskurs ett och väljer att inte vara med.  

 

3.1.3 Avskräckande med idrotten   

Min fråga löd, tror du att det finns något innan, under eller efter idrottslektionerna som 

avskräcker eleverna från att delta på idrottslektionerna?  

 

Utifrån svaren har jag kunnat uppfatta två delar av idrottslektionerna som lärarna upplever att 

vissa elever blir avskräckta av. Dels är Omklädningsrumsproblematiken och dels rädslan för 

att inte vara tillräckligt bra.  

 

3.1.3.1 Omklädningsrumsproblematiken  

Håkan och Kallen nämner att omklädningsrummet kan vara en avskräckande del av 

idrottsundervisningen. Håkan och Kalle tycks ha liknande upplevelser av vad som är 

avskräckande med omklädningsrumssituationen. Det är båda överens om är att det är en 

väldigt utsatt situation, eleverna är ensamma och inga lärare är där.  

 

 

 

 

Håkan: 
Det är en väldigt utsatt situation.. vi kan stå utanför i gången.. där kan vi vara. Men vi vet ju aldrig 

riktigt vad som händer där. O blir du mobbad upp i skolan ja då kan du räkna med att du även blir utsatt 

i omklädningsrummet.  
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Kalle tycker att det är ett svårt problem och vet inte hur han ska komma till rätta med 

problemet.  

 

Kalle:  
Så de som inte duschar försöker jag prata med såhär.. men jag vet att alla inte duschar men jag har svårt 

att komma åt det för de har också många olika förklaringar.  

 

Kalle tror också att eleverna kan uppleva det jobbigt att behöva visa sig nakna. Håkan är inne 

på samma spår, att det kan vara jobbigt i omklädningsrummet för elever som är tidiga 

alternativt sena in i puberteten.   

  

Håkan:  
de kanske går in i puberteten väldigt tidigt.. alltså kropps.. alltså de får ju kropp väldigt tidigt, killarna 

hårbeväxt osv. tjejerna tuttar och allting så att säga.. och det här kan vara lite känsligt om man kommer 

väldigt tidigt in i det, eller väldigt sent in i det kan det ju också vara. Så det tror jag. Plus att det är ju en 

utsatt situation.. 

 

Stina och Gustav nämner dock att hon har ett problem med elever som inte duschar men de 

säger inget om att det skulle vara avskräckande. Stina anser att en del i duschproblematiken 

på hennes skola kan förknippas med den korta tid som eleverna har på sig att byta om. Hon 

säger att eleverna max har 20 min på sig att duscha och byta om, men oftast ännu kortare tid. 

Gustav säger sig också ha problem med elever som inte duschar men vet inte hur han ska 

komma åt det. Eftersom det inte står något om det i kursplanen så menar han inte att han kan 

tvinga någon elev till att duscha.  

 

3.1.3.2 Rädsla för att inte var tillräckligt bra 

Kalle och Håkan säger också att eleverna kan vara oroliga för resultathanteringen. För att inte 

göra tillräckligt bra ifrån sig, dels inför kompisarna men också för att inte klara av betygen. 

Det finns en viss prestationsångest, eleverna är rädda för att misslyckas.  

 

Sammanfattningsvis verkar lärarna överlag ha problem med elever som inte duschar. Två 

lärare anser att omklädningsrummet är en utsatt situation som kan vara avskräckande för vissa 
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elever. Även rädslan för att inte vara tillräckligt bra tror lärarna kan skrämma några elever. 

Det handlar dels om betygen och dels att inte leva upp till kompisarnas förväntningar.  

 

3.2 Hur arbetar idrottslärare för att förebygga ointresse och skapa 

motivation hos eleverna?  

 

Nedan presenterar jag de resultat jag fått fram på min andra frågeställning.  

 

Även denna rubrik har jag valt att dela upp i mindre frågor för att få en tydligare överblick 

över svaren. De områden som jag valt att dela upp första frågeställningen i är:  

• Finns det någon plan för elever som regelbundet missar lektioner? 
• Hur arbetar lärarna för att förebygga att eleverna väljer att hoppa över lektioner?  
• Spelar aktiviteten någon roll för antalet deltagare?  
• Vilka motiv tycks motivera flest elever till att vilja delta?  
• Strikta ramar eller stor valfrihet?  

 

3.2.1 Finns det någon plan för elever som regelbundet missar lektioner?  

Samtliga lärare uppger att de finns en plan för elever som regelbundet missar lektioner. 

Planerna tycks dock se något olika ut. Det som är gemensamt i samtliga lärares planer är att 

de börjar med att prata med eleven. Om det inte ger någon effekt vänder de sig till 

föräldrarna. Stina menar att med dessa två återgärder brukar det bli en förändring. Skulle 

problemet sedan återkomma så menar hon på att då har hon redan en kontakt med föräldrarna 

som hon kan ringa igen. Håkan menar istället att prata med föräldrarna sällan ger någon 

effekt.  

 

 

 

Håkan: 
Det fungerar inte. Ändå så har vi liksom skickat ut det med veckobrev och allt sånt här.. men det 

fungerar inte ändå. Jag tycker ju personligen att dagens föräldrar jämfört med när jag började 

jobba som idrottslärare för 17 år sedan. De bryr sig inte mycket känns det som.  
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Håkan menar att det är först när det börjar bli risk för elevens betyg som de verkligen tar tag i 

problemet på hans skola. Det är då arbetslagen kopplas in och flera lärare blir insatta. 

Arbetslagen kan i sin tur skriva återgärdsprogram om det behövs.  

 

Kalle svarar att han använder sig av en elevrådsplan. Vilken tycks fungera på liknande sätt.  

 

Kalle: 
Ja, det är en vanlig s.k. elevrådsplan. Jag tar samtal, sen väljer jag om jag vill gå till mentor. Jag 

tar samtal hem. Funkar inte det så tar vi det ett steg till, till elevvårdsteamet. Elevvårdsteamet 

består utav kurator, rektor, biträdande, mentors inlägg, mitt inlägg. Där sitter inte vi med.  

 

Gustav nämner en elevhälsoprocess. Det tycks vara olika namn på samma procedur. Båda 

börjar med samtal med eleven för att sedan ta samtal med föräldrarna. Blir det ingen 

förändring tar Kalle fallet till elevvårdsteamet och Gustav tar det till ett motsvarande team 

som på hans skola kallas elevhälsoteamet. Dessa team består bland annat av kuratorer, rektorn 

och en biträdande rektor. Teamen tar sedan fram ett återgärdsprogram för att komma till rätta 

med problemet.  

 

Sammanfattningsvis tar alla lärarna kontakt med eleven samt elevens föräldrar om det skulle 

behövas. Stina menar att det brukar räcka med dessa återgärder. Medan de övriga tre säger att 

de ibland får gå vidare och koppla in andra lärare och team. När dessa personer är inkopplade 

skrivs det återgärdsprogram till eleven.  

 

3.2.2 Hur arbetar lärarna för att förebygga att eleverna hoppar över 
lektioner?  

Stina och Kalle är överens om att de första lektionerna med varje klass är viktiga. Stina för att 

om någon ”glömmer kläder” kan man redan tidigt vara där och markera att det inte är okej. 

Så att man sätter gränserna tidigt. Kalle för att sätta sig i respekt men också för att få eleverna 

att känna sig trygga och avslappnade på idrottslektionerna.  

 

Kalle: 
de två första lektionerna känner jag av klassen lite och jag försöker le ganska lite. Det har jag 

svårt för att inte göra. Men jag försöker ändå vara ganska.. oj, den här ska man inte.. Och så kör 



18 

 

jag bara.. inte ombytt första gången, absolut inte. Utan de får komma i sina vanliga trygga 

kläder. Det är jeans, mjukisar, det kan vara hiphop eller vad som helst, det skiter jag fullständigt 

i.  

Han säger sedan att han kör samarbetslekar och saker som sätter igång och får fram lite 

skratt.  

 

Gustav är inne på samma spår som Kalle. Han försöker göra undervisningen så rolig och 

tilltalande som möjligt. Han säger sig också prata med eleverna om att det inte bara handlar 

om betyg.   

 

Gustav  
Jag tänker så här.. att få de att förstå att man lär sig.. man får prova på väldigt många idrotter och 

man kanske hittar sin grej som man kan fortsätta med senare i livet.. Att förstå det.. hälsa det här 

sambandet mellan hälsa, livsstil och kost.. hela den biten. Att förstå att det handlar om ett 

livslångt lärande. 

 

Här sätter Gustav det livslånga lärandet och hälsa i fokus och försöker få eleverna att hitta sin 

grej som det kan fortsätta utöva hela livet. Stina säger att hon inte tror att hälsomotivet inte 

går hem hos de flesta eleverna i den här åldern. Här råder det alltså lite delade meningar.  

 

Stina 
Hälsa pratar vi ju om ändå.. men att ha det som motiv för femton sexton åringar, det går ju inte 

hem, kan jag säga.. i en del lägen går det hem, men det är oftast hos de som tränar regelbundet 

och har med sig det hemifrån..  

 

 Håkan är liksom Gustav inne på spåret att eleverna måste lära sig något på lektionerna. Det 

som han dock betonar är vikten av att eleverna har roligt på lektionerna och att de får 

utmanande uppgifter.  

 

Lärarna tycks överlag förebygga att eleverna hoppar över lektioner genom att ha rolig och 

utmanande undervisning. Två av lärarna tror också att de första lektionerna med klassen är 

viktiga för att lägga ribban.  
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3.2.3 Spelar aktiviteten någon roll för elevernas motivation?  

Stina upplever att det inte spelar någon större roll vilken aktivitet det är på lektionerna. Hon 

säger dock att när eleverna får välja själva så är bollspel och bollekar populärast bland 

killarna. Medan hon upplever att flickorna helst jobbar med rörelse till musik, till exempel 

dans, cross-fit eller boxning.  

 

Kalle svarar först snabbt att det spelar roll, men när han sedan tänker efter så ändrar han sig. 

Han menar att om man som lärare får med dig klassen så spelar det ingen roll vad man gör på 

lektionerna. Han tror dock att om eleverna fick välja själva så skulle bollspel och lekar vara 

mest populära. De minst populära lektionerna tror han överlag är orientering.  

 

Gustav och Håkan tycker sig se ett mönster i att killar och dans inte alltid går hand i hand. 

Gustav tror att det har att göra med att killarna inte tror sig kunna dansa. Båda tror att killarna 

vill visa sig tuffa inför kompisar och därför inte visa att de tycker det är roligt att dansa.  

 

Gustav säger att han ser vissa tendenser hos tjejerna att de blir mindre motiverade när det blir 

jobbigare.  

 

Gustav: 
Det finns lite sånt här när det blir lite jobbigare. Lite krävande. Jag kan tycka att orientering kan 

jag se lite sådana mönster på. Det är lite jobbigare och man måste ut och ut i skogen kanske.. allt 

blir lite jobbigt.. simundervisning, kan vara samma sak.  

 

Håkan menar även han att bollsporter är populärast bland killarna och gymnastik bland 

tjejerna. Sedan tycks det vara populärt bland många elever att ha utomhusundervisning.  

 

3.2.4 Hur motiverar lärarna eleverna till att vilja delta?  

Alla lärare utom Gustav nämner beröm och glädje som två viktiga delar för att få eleverna 

motiverade. Gustav pratar istället om tävlingsmoment, utmaningar och betyg som motiv som 

brukar motivera de flesta elever. Han säger också att han tror att det är väldigt individuellt vad 

som motiverar en elev.  
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Även Kalle pratar om eleverna som individer och att det inte finns några motiv som fungerar 

bättre på alla utan att det är från individ till individ. De olika motiv som han nämner är beröm, 

hälsa och betyg. Beröm genom att han försöker ge varje elev en klapp på ryggen eller en hand 

på axeln varje lektion.  

 

Kalle: 
Under lektionen bestämmer jag mig och det gör jag verkligen. Jag går fram till varje person, 

lägger en hand på axeln, en klapp på ryggen så fort jag ser något som jag tycker är lite lite 

bättre.. eller ibland ljuger jag för dem också. Det ser riktigt bra ut, det ser förjävligt ut, det 

skiter jag i.  

När han pratar om hälsa så är säger han att man bör röra på sig någon gång i veckan, helst två. 

Detta låter inte mycket men då känner eleverna att det är en överkomlig uppgift. Man måste 

utmana eleverna på deras nivå menar Kalle. Vissa elever som inte dyker upp på lektionerna 

och inte bryr sig om vad lärarna säger måste man vara hårdare mot och ge mindre utrymme. 

Han säger att betygen brukar fungera som en bra morot då.  

 

Kalle: 
Kommer du inte ombytt nästa gång då sätter jag F på dig.. jag menar hur mycket tid ska en elev få ta 

från övriga? 

 

Han säger att han förstår att det kan låta tufft men han vet också att det fungerar.  

 

Stina tror att det är positiv förstärkning, beröm, utmaningar och att eleverna får vara med och 

påverka undervisning som lockar eleverna till att vilja vara med.  

 

Håkan menar att det viktigaste är att eleverna har roligt på lektionerna och att de får lagom 

svåra utmaningar. Han säger sig vara ett fan av beröm och menar att alla elever gör bra saker 

på en lektion, de gör det bara olika ofta. När de lite svagare eleverna gör bra saker menar han 

att det är viktigt att man är där och berömmer och visar med hela kroppsspråket att det var 

bra. Då tror Håkan att eleverna blir stärkta och vågar försöka ännu mer.  
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3.2.4.1 Strikta ramar eller stor valfrihet?  

Lärarna tycks vara eniga om att eleverna ska ges möjlighet att påverka undervisningen i 

någon grad. Hur det sedan ser ut i praktiken verkar dock skilja sig mellan lärare och situation.  

 

Stina och Gustav pratar om att sätta upp ramar för undervisningen men att eleverna sedan får 

stor valfrihet inom dessa ramar. Dock så skiftar elevernas möjlighet till att påverka beroende 

på vilket moment som står på planeringen. Kalle låter eleverna vara med och påverka 

innehållet genom utvärderingar i slutet av varje termin. Medan Håkan säger att eleverna får 

önska innehåll i början av terminerna.  

 

Hur lärarna väljer att motivera eleverna tycks variera från elev till elev och från situation till 

situation. De flesta lärarna är dock överens om att beröm brukar fungera för att motivera 

eleverna. Även utmaningar och elevpåverkan verkar vara motiverande för vissa eleverna. 

Kalle och Gustav menar att eftersom det är alla elever är individer så kan man inte behandla 

alla på samma sätt. De tror inte att det finns ett bättre och ett sämre sätt att motivera eleverna 

på.  
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4 Diskussion och analys 
Syftet med min uppsats var att undersöka hur idrottslärare arbetar för att motivera 

omotiverade elever till att delta på idrottslektionerna. För att ta reda på detta intervjuade jag 4 

stycken idrottslärare med varierande erfarenheter inom yrket. Det ger mig ingen generell bild 

av situationen men resultaten visar hur arbetet kan se ut.  

 

Likt vad som framkommer i NU-03 (se; 1.2. Bakgrund), att de flesta eleverna är med på 

idrottslektionerna, tycks idrottslärarna vara överrens om att närvaron är hög. De menar dock, 

precis som NU-03 också visade, att det finns undantag och vissa elever som inte deltar. 

Redelius lyfter här något mycket intressant för min fortsatta diskussion.  

 
Majoriteten gillar visserligen idrott och hälsa – och en del av ämnets legitimitet erhålls 

säkerligen i dess populäritet. För att nå de elever som är mest betjänta av undervisningen i idrott 

och hälsa måste denna popularitet kanske sättas på spel, eftersom det då sannolikt krävs att man 

hittar andra former för undervisningen och också ett annat innehåll, vilket kanske inte direkt 

svarar mot de idrottsaktiva barnens förväntningar. (Redelius 2004, s. 172)  

 

Samtidigt som NU-03 visar på att idrott och hälsa är ett mycket populärt ämne (se; 1.2 

Bakgrund.) menar Redelius att de få som agerar passivt på lektionerna ofta är de eleverna som 

inte är med i någon organiserad träningsform på fritiden. Hon menar att det är dessa elever 

som skulle behöva röra på sig mest och att för att komma åt dessa kan man t.ex. behöva bryta 

dominansen av bollspel som idag präglar idrottslektionerna (2002, s. 172).  

 

Denna diskussion är mycket intressant och man bör precis som Sandahl (2004) gör, ställa sig 

frågan Ett ämne för vem? Vem ska man anpassa undervisningen efter? Majoriteten? De som 

behöver det mest? Jag vet faktiskt inte. Det tål att dock att fundera på.  

 

Vidare tyder resultatet i min studie på att just bollspel är populäraste aktiviteten bland 

killarna. Bland tjejerna är det lite mer varierat, bollspel, dans, gymnastik och lekar tycks vara 

populärast. Detta stämmer ganska bra överrens med det som Redelius (2002) kommer fram 

till. Redelius kommer fram till att bollspel är klart populärast bland killar (två tredjedelar av 

killarna säger sig uppskatta bollspel som en av de tre roligaste aktiviteterna på 

idrottslektionerna) (s.158).  Tjejerna tycks också uppskatta bollspel mest (knappt en av två 

tjejer menar att bollspel är en av de tre mest uppskattade aktiviteten), men sedan är det jämt 
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mellan flera aktiviteter (racketspel, dans, aerobics/motionsgymnastik och simning och skidor 

(utför) är alla en av de tre mest uppskattade aktiviteterna hos över en femte del av barnen.   

 

Samtliga lärare i denna studie menar att det är samma elever som missar flera lektioner. Dock 

skiljer det sig från lärare till lärare när de ska förklara vilken ”typ av elev” det är som missar 

lektionerna. De exempel som ges på ”typer” av elever som missar flera lektioner är elever 

med olika diagnoser, elever med lågsjälvkänsla, onintresse för att röra på sig, samma elever 

som har problem med övriga skolarbetet och utsatta elever. Utifrån detta är det svårt att dra 

några andra slutsatset än att det tycks vara samma elever som missar flera lektioner. Det är 

således också oklart om några paralleller med Redelius upptäckt, att det är elever som inte 

deltar i någon föreningsidrott på fritiden som ofta är passivare under idrottslektionerna. Vilket 

jag dock tror kan ha ett samband även hos de elever som lärarna jag intervjuat pratar om.                                                                             

 

När lärarna pratar om vad som kan vara avskräckande med idrottslektionerna är det två 

punkter som återkommer. Det är dels omklädningsrumen som är en utsatt plats, oftast utan 

lärare och att behöva visa sig naken kan för många vara jobbigt menar bl.a. Kalle. Det här är 

ett problem som lärarna och jag med dem tycker är svårt att komma åt. Det skulle behövas 

fler vuxna på skolorna, så att man skulle kunna ha en ”omklädningsrumsvakt” eller liknande.  

 

Den andra avskräckande delen med idrottslektionerna är rädslan för att inte vara tillräckligt 

bra, prestationsångest. Detta tror jag att du som lärare kan påverka väldigt mycket. Vilket 

klimat vill man ha på lektionerna? Det gäller att sätta tydliga gränser från början. Eleverna ska 

inte behöva vara rädda för att t.ex. bli utskrattade på lektionerna för att de gör fel. Eleverna 

ska inte heller behöva känna prestationsångest inför läraren, utan det är viktigt att betona att 

de är där för att lära sig. Teorin Need achievement theory betonar att det finns två olika 

motivationsfaktorer. Antingen så motiveras man av att undvika misslyckande eller så strävar 

man efter att lyckas. Enligt den teorin skulle de eleverna som känner att de inte är tillräckligt 

bra då välja lättare uppgifter för att inte riskera att misslyckas. Känslan av att inte räcka till 

kan också leda till att eleverna blir amotiverade (Hassmén et al. 2003, s. 172). Om man istället 

har byggt upp ett sådant ”klimat”, att elever känner att det är ok att misslyckas, skulle de 

kanske välja svårare uppgifter för att utmana sig själva.  
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Prestationsångesten kan enligt lärarna antingen bero på betygen eller att inte leva upp till 

kompisarnas förväntningar. Här tycker jag att det är viktigt att man talar med eleverna om vad 

man bedömer men också att det är okej att göra fel.  

 

Gällande hur lärarna motiverar eleverna till att delta kan vi i resultatdelen upptäcka två olika 

sätt att motivera eleverna till att delta på lektionerna. Stina som är där och markerar att det blir 

konsekvenser av att glömma kläder. Elevernas motivation läggs här vid att det blir dåliga 

konsekvenser av ett visst beteende och för att undvika dessa konsekvenser så tar de med sig 

kläder, det vill säga yttre motivation. Det sätt som Kalle använder sig av handlar om att hitta 

elevernas inre motivation genom att väcka en lust och glädje till att vara där, det vill säga inre 

motivation.  

 

Vad gäller att förebygga ointresse och skapa hög aktivitet på lektionerna försöker lärarna i 

min studie ha roliga och utmanande lektioner. Bergström (2012) har kommit fram till 

liknande resultat. I hans undersökning framkommer det att lärare som har en omotiverad elev 

börjar med att ta kontakt med eleven för att få förståelse för varför eleven saknar motivation. 

Förutom att ta enskilda samtal med eleven, pekar resultaten i Bergströms studie på tre andra 

faktorer som lärarna försöker påverka för att motivera eleverna. Det är glädje, utmaningar och 

beröm. Att eleverna har roligt på lektionerna, får utmanande uppgifter och ges beröm ser 

lärarna som nycklar för att få eleverna delaktiga på lektionerna. (Bergström 2012, s. 15 ff.)  

 

Likt lärarna i Bergströms studie arbetar lärarna i min studie med att motivera omotiverade 

elever till av vilja delta på idrottslektionen genom att bland annat försöka hitta elevernas inre 

motivation. Detta verkar vara ambitionen hos samtliga lärarna att ha rolig, givande och 

utmanande undervisning som gör att eleverna finner det roligt att delta. Jag är övertygad om 

att det är ett bra sätt att motivera eleverna på, även de som inte deltar på lektionen. Om de ser 

att de andra eleverna har superkul på lektionen så tror jag att är risken är liten att de t.ex. 

”glömmer kläder” till nästa lektion.  

 

De yttre motivationsfaktorerna används också för att locka eller varna eleverna. Det handlade 

till exempel om att röra på sig för hälsan skull eller vara med på lektionen för att få ett 

godkänt betyg. Jag tror att detta kan motivera elever tillfälligt, men att det inte kommer hålla i 

längden. I skolverkets kursplan (2011) för idrott och hälsa står det så här: 
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Eleverna ska också ge möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.  

 

Vilket jag tror är jätteviktigt. Jag tror dock att det är ännu viktigare att eleverna får känna 

rörelseglädje och bra erfarenheter av idrottslektionerna från sin skolgång. Det tror jag är 

nyckeln för att man senare i livet ska fortsätta vara fysiskt aktiv. Detta har även skolverket 

skrivit om i kursplanen.  

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

blir fysiskt aktiva senare i livet 

 
Två av lärarna är också inne på att man inte kan motivera alla elever på samma sätt. De menar 

på att eftersom varje elev är en unik individ så måste de också behandlas som individer. Bland 

annat Kalle pratar mycket om eleverna som individer, och att undervisningen måste anpassas 

efter situationens behov. Med andra ord är Kalle en situationsanpassad lärare. Hassmén med 

flera (2003) menar att teorier om situationsanpassande ledarskap betonar att det inte finns ett 

enda rätt sätt att undervisa på utan menar att man måste se till vad situationen kräver (s. 235). 

Personligen gillar jag det tankesättet. Liksom dessa lärare upplever jag att det inte finns ett 

enda rätt sätt att fånga alla elevers motivation på. Utan det beror på vem man ska motivera 

och till vad. 

 

Avslutningsvis har denna studie visat på lärares förhållandevis liknande arbetssätt för att 

motivera omotiverade elever till att delta på idrottslektionerna. Man försöker ha roliga och 

utmanande lektioner. Samt ge eleverna mycket beröm. Således är det både eleverna inre och 

yttre motivation som man försöker påverka. För att förebygga ointresse, säger sig vissa lärare 

att det är viktigt att i tidigt stadie sätta tydliga gränser, för vad som är okej och inte. Gällande 

allt från mobbning till att glömma kläder. Lärarna pratar också om eleverna som individer 

som måste behandlas som individer, det vill säga. att det inte finns något generellt sätt att 

bemöta omotiverade elever på, som fungerar på alla.  
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4.1 Metoddiskussion 

Jag tycker att jag valde rätt metod för mitt syfte. Eftersom jag ville ha en inblick i hur lärare 

arbetar lämpade det sig bäst att intervjua just lärare. På grund av tidsbegränsningen valde jag 

att göra ett bekvämlighetsurval när jag valde respondenter. Med detta menar jag att jag var 

bekväm och endast vände mig till lärare som jag haft kontakt med sedan tidigare, antingen 

genom tidigare VFU-skolor, eller genom min tidigare skolgång. Min önskan hade varit att 

göra ett slumpmässigt urval, alternativt ett strategiskt urval men tiden begränsade i det här 

fallet mina möjligheter.  

 

Vid intervjuerna utgick jag ifrån min intervjuguide. Nu i efterhand kan jag känna att jag borde 

ha ändrat om lite i denna. Några av mina frågor kan ha varit en aning ledande och därför blev 

lärarnas svar liknande på några frågor. Till exempel kunde fråga 4) Hur ser det ut på din 

skola, upplever du att ni har bra närvaro på lektionerna? Formulerats om till Hur upplever 

du att närvaron på din skola ser ut? Även fråga 11) Vilket lektionsinnehåll tycks motivera 

flest elever? Kunde ha formulerats annorlunda. Till exempel Är det någon aktivitet som tycks 

motivera fler elever än normalt?  

 

Jag kan också ångra att jag inte gjorde några pilotintervjuer. Nu kändes istället första 

intervjun jag gjorde inte helt bra för att jag bland annat inte var förbredd på vilka följdfrågor 

jag skulle fråga. Det är något jag lärt mig och tar med mig till framtida uppsatsskrivningar.  

 

4.2 Tillförlitlighet  

Eftersom jag endast har intervjuat fyra stycken idrottslärare kan jag självklart inte säga att 

resultatet är generellt för alla idrottslärare. Däremot kan jag ge en bild av hur det kan se ut och 

visa på vissa tendenser hos idrottslärarnas arbete för att motivera omotiverade 

högstadieelever. Det svårt för mig att veta om respondenterna svarat ärligt på mina frågor. Att 

respondenternas svar på de populäraste och minst populära aktiviteterna stämmer relativt bra 

överens med Redelius undersökning från 2004 tycker jag höjer tillförlitligheten på mina 

respondenters svar.  
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4.3 Förslag på vidare forskning 

Under intervjuerna har jag förstått att lärarna upplever omklädningsrumssituationen som ett 

stort problem. Många elever blir utsatta och lärarna vet inte hur de ska lösa problemet. De vill 

inte gärna stå inne i omklädningsrummet och övervaka med risk för att eleverna ska känna sig 

iakttagna. Står de utanför omklädningsrummet vet de inte riktigt vad som händer där inne. 

Detta är ett problem som jag tycker att man borde försöka lösa för att på så sätt ta bort en av 

de avskäckande delarna av idrottslektionen.  

En vidare forskning skulle kunna handla om hur eleverna uppfattar 

omklädningsrumssituationen. Upplever eleverna det som ett problem? Hur tror de i så fall att 

det kan lösas?  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
 
Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare på grundskolans senare del gör för att 

motivera elever till att vilja delta på idrottslektionerna.  

• Hur	  gör	  lärare	  för	  att	  stimulera	  eleverna	  till	  att	  delta	  på	  och	  uppskatta	  
idrottslektionerna?	  	  

• Vilka	  motiv	  till	  att	  delta	  på	  lektionerna	  tycks	  motivera	  eleverna	  mest?	  	  

Vilka sökord har du använt? 
Idrott och hälsa, lärare, elever, motivation, idrottslärare,  
 

	  
	  

Var har du sökt? 
Google scholar 
GIH:s bibliotekskatalog 
Diva 
Libris 

	  
	  

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: idrott och hälsa, motivation.  
Libris: idrott och hälsa, motivation. 

	  
	  

Kommentarer 
Fick boken Mellan nytta och nöje rekommenderad av min handledare, Gunnar Teng.  

Började bläddra i Idrottspsykologi som jag hade hemma vilket gav många relevanta resultat.  

Frågade på Huddinge bibliotek om de hade böcker om kvalitativa intervjuer vilket ledde till 
att jag fick tag på Kvalitativa intervjuer av Jan Trost 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Intervjuguide 
Allmän information 

Kön 

År inom yrket/bakgrund 

 

Etiska principer 

*Jag spelar in intervjun om ok? Det är bara jag som kommer att lyssna på materialet 

och sedan kommer det att raderas.  

*Anonym 

*Behöver inte svara på någon fråga om du inte vill, utan att lämna någon förklaring.  
 
Frågeställningar 

• Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av ointresserade elever i ämnet 
idrott och hälsa?  
 

• Hur gör lärare för att förebygga ointresse och skapa motivation hos eleverna?  

 

(Årskurs 9 elever) 

1. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? Åldrar?  
  

2. Hur kom det sig att du blev idrottslärare?  
 

3. Vad har du för utbildning? Har du lärarlegitimation?  
 

4. Hur ser det ut på din skola, upplever du att ni har bra närvaro på lektionerna?  
  

Är det någon skillnad på om du skulle jämföra med mellanstadiet? Om ja, vad 
beror det på tror du?  
Är det vanligt att elever sitter vid sidan eller inte ens dyker upp på lektionerna? 
Om ja, vad gör du med de eleverna?  
 

5. Tror du det finns något innan, under eller efter lektionerna som avskräcker eleverna 
till att delta på lektionerna? Vad?  Omklädningsrummet? Utpekande? Sena till nästa 
lektion?  
 

6. Är det vanligt att det är samma elever som missar flera lektioner?  
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Vad	  är	  det	  för	  typ	  av	  elever?	  Kan	  man	  se	  någon	  koppling	  till	  om	  det	  är	  elever	  
som	  är	  fysiskt	  aktiva	  på	  fritiden	  eller	  inte?	  
Vad	  beror	  det	  på	  tror	  du?	  	  
 

7. Har	  ni	  någon	  plan	  om	  det	  är	  någon	  elev	  som	  regelbundet	  missar	  lektioner?	  	  
Hur	  ser	  den	  ut?	  	  
Fungerar	  det?	  	  
Hur	  reagerar	  eleverna	  på	  det?	  
Finns	  det	  någon	  samverkan	  med	  andra	  lärare?	  	  
	  
	  

8. Hur	  arbetar	  du	  för	  att	  förebygga	  att	  eleverna	  väljer	  att	  hoppa	  över	  lektionerna?	  	  
	  

9. Hur	  mycket	  kan	  du	  påverka	  eleverna	  tror	  du?	  	  

Spelar det någon roll vad ni gör på lektionerna? Kan du se någon skillnad i antal 

deltagare beroende på om det t.ex. är bollspel, gymnastik eller dans på schemat? 

Vilka lektioner är mest samt minst populära sett till antal deltagare? Påverkar 

det dig vid lektionsplaneringarna?  

 

10. Hur	  motiverar	  du	  de	  ointresserade	  eleverna	  till	  att	  delta	  på	  lektionerna?	  

Vilka motiv tycks vara bäst för att få eleverna att vilja delta? Hälsa? Betyg? 

Beröm? Nyfikenhet? Glädje? Utmaningar? 

11. Vilket	  lektionsinnehåll	  tycks	  motivera	  flest	  elever?	  	  
	  

12. Hur	  arbetar	  du	  för	  att	  motivera	  eleverna?	  
	  

Vilka	  metoder	  använder	  du	  dig	  av?	  Får	  eleverna	  vara	  med	  och	  påverka	  
innehållet?	  Hur?	  (metod?)	  Låter	  du	  eleverna	  välja	  mellan	  olika	  aktiviteter?	  
Väljer	  pojkar	  och	  flickor	  olika?	  	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 


