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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Uppsatsens syfte var att ta reda på vilka sätt idrottslärare för olika åldrar 

använde sig av för att motivera fysiskt inaktiva elever till fysisk aktivitet. 

Dessutom ville jag undersöka om det fanns något eller några framträdande motiv 

idrottslärarna ville förmedla till eleverna för att få dem fysisk aktiva.  

 

Metod: För att besvara frågeställningarna genomfördes tre intervjuer av kvalitativ 

karaktär; två på idrottslärare som undervisar äldre åldrar och en på en idrottslärare 

som undervisar yngre åldrar. Lärarna kom från samma skola, intervjuerna 

genomfördes på plats genom användningen av anteckningar och undersökningen 

tog formen av en fältstudie. 

 
Resultat: Resultatet visade att samtliga idrottslärare aktivt försökte motivera eleverna - 

främst de inaktiva - till fysisk aktivitet. De framträdande motiven till att motivera 

eleverna i de högre åldrarna skilde sig från de yngre åldrarnas motsvarigheter. 

Idrottslärarna för de äldre åldrarna ansåg det viktigt att eleverna motiverades och 

intresserades av idrottsämnet och fysisk aktivitet för dess yttre motiv. De yttre motiv som 

de förmedlade var den fysiska aktivitetens bidrag till bättre hälsa, motverkande av 

sjukdomar och skadeförebyggare fördelar. Idrottsläraren för de yngre åldrarna ville i sin 

undervisning däremot förmedla motivation till fysisk aktivitet för dess egen skull. Det 

försökte de göra genom att introducera elever till lekar/aktiviteter/övningar som 

upplevdes som roliga ”här och nu” utan att eleverna behövde tänka på någonting annat.  

Sedan såg samtliga lärare ett varierat utbud av aktiviteter, försök att stärka 

självförtroendet och vikten av att inte utsätta eleverna för tävlingsmoment som väsentliga 

förutsättningar för att motivera en elev och samtidigt undvika att den får negativa bilder 

eller erfarenheter av fysisk aktivitet. 

 

Slutsats: Det var betydligt fler elever i de äldre åldrarna som var fysiskt inaktiva. Om 

man kopplar detta till motivation kan man tolka det som att de äldre eleverna också vill 

uppleva aktiviteter som är roliga för att genom dem motiveras och bli intresserade eller 

stimulerade till fysisk aktivitet. Att ständigt få höra om vikten av att röra på sig som en 

bra investering för framtiden kan få de att uppfatta detta som ”order” eller lättsamt 

avfärda det genom att säga att de ”redan vet det”. Det de äldre eleverna möjligen skulle 

vilja uppleva är aktiviteter för deras egen skull, utan någon ”större meningen”. 

Utmaningen bör därmed ligga på hur man kan motivera äldre elever till att se och 

uppleva fysisk aktivitet som något kul. 

 

Nyckelord: Motivation, fysiskt inaktiva, egenvärde, investeringsvärde 
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1. INLEDNING 

 

Många elever tycker att idrott och hälsa är bland det roligaste i skolan och vill därmed 

vara fysiskt aktiva. Det ger dem viljan och motivationen att delta på idrottslektionerna 

genom fysisk aktivitet. Andra blir dock i sin tur helt omotiverade att delta på 

idrottslektionerna på grund av negativa erfarenheter de förknippar med fysisk aktivitet. 

Detta gör att de inte finner någon stimulans i att idrotta. För elever som är fysiskt inaktiva 

på fritiden kan idrottslektionen i skolan vara den enda möjligheten till rörelse 

överhuvudtaget. Därför är det viktigt att idrottslektionerna erbjuder alla elever lustfylld 

fysisk aktivitet och kanske främst dem som är inaktiva.  Uppsatsens syfte är att undersöka 

på vilket sätt lärare i idrott och hälsa motiverar fysisk inaktiva elever till fysisk aktivitet. 

Väcker de elevernas intresse för fysisk aktivitet och stimulerar de dem till att röra på sig, 

och i så fall hur?    

 

Lärare som undervisar i idrott och hälsa tycker att ämnet bör lägga fokus på att få 

eleverna att delta och tycka om att motionera (Meckbach, 2004, s.87). Stora krav ställs på 

ämnet av föräldrar, politiker och det övriga samhället för att engagera och stimulera 

elever till fysisk aktivitet. Samtidigt måste ämnet ta hänsyn till andra krav som ställs. 

Kraven ämnet ställs inför är hur ämnet ska engagera fysiskt inaktiva elever samtidigt som 

det ställs krav på att ämnet inte enbart ska vara en aktivitets eller ”sätta igång” ämne utan 

ett kunskapsämne. Det finns en utbredd oro för barns och ungdomars minskade fysiska 

aktivitet och viktökning. Detta leder till att många intressenter vill få sina röster hörda om 

hur ämnets syfte och innehåll ska utformas (Larsson & Redelius, 2004, s. 11). 

Sammantaget medför detta att ämnet idrott och hälsa i skolan har en mycket viktig, och 

omdebatterad, roll i skolan och samhället (Elm, 2007, s. 1). 

 

Lärarnas förmåga att motivera till fysisk aktivitet behövs både för elever som redan är 

fysisk aktiva men framför allt för dem som inte är det. När fysiskt inaktiva elever 

motiveras till att röra på sig läggs en grund för deras intresse till fysisk aktivitet eller 

åtminstone till att börja fundera över det. I kursplanen för idrott och hälsa sägs det bland 

annat att elever ska utveckla ett ”livslångt och bestående intresse” för fysisk aktivitet. 

Vidare förklaras att eleverna även bör stimuleras till fysisk aktivitet genom idrott, lek och 

allsidiga rörelser som är utformade på sådant vis att alla kan delta och uppleva efter sina 

egna villkor (Skolverket 2007, SKOLFS: 2000:135). Ämnets mål blir därmed att väcka 

elevers nyfikenhet för ett bestående intresse av fysisk aktivitet (Engström, 2004, s. 5). 

Enligt kursplanen ska ämnet även introducera eleven till olika idrottsaktiviteter. På så sätt 

kan eleven under sin uppväxt hitta och binda sig till något som passar just dennes 

förutsättningar och på så sätt motiveras att utöva aktiviteten. När Skolverket poängterar 

vikten av att eleven bör pröva på olika fysiska aktivteter är det i huvudsak för att 

säkerställa att individen i framtiden fortsätter att motionera. Det gäller att lägga grunden 

för att motivera till fysisk aktivitet men även ge kunskap och inblick i varför man bör 

vara fysisk aktiv (Ibid, s. 5). 

 

Forskning visar att idrottsämnet har varit enformigt genom att prioritera bollspel och låta 

dessa dominera idrottslektionerna för årskurserna 3-9 (Meckbach, 2004, s. 90). Av detta 

kan negativa konsekvenser uppstå, som att elever tröttnar och förlorar stimulansen för att 
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röra sig, vare sig detta är för idrottsämnet i sig eller för fysisk aktivitet generellt. 

 

Mitt val av ämne byggde på den remarkabla brist av relevanta studier som behandlade 

mitt syfte och försökte svara på frågeställningar liknande dem jag ställde mig. Hur 

idrottslärare vidare motiverar inaktiva elever till fysisk aktivitet är intressant och viktigt i 

ett samhälle där diverse faktorer till stor grad begränsat dess utövande. Barn och 

ungdomars allt större ovilja att motionera till viss del bero på deras svårighet att förstå 

”meningen” bakom det. Genom sin roll att skapa motivation genom att väcka intresse till 

fysisk aktivitet blir idrottsläraren därmed en central gestalt i det lokala folkhälsoarbetet 

värd att undersöka.  

 

Som blivande idrottslärare är det viktigt att motivera och sporra fysiskt inaktiva elever till 

att uppskatta idrotts - och motionsutövning men även tillhandahålla en positiv syn på 

ämnet som längre fram i livet får de att vara fysisk aktiva. Frågan den här 

undersökningen ämnar besvara är hur lärare kan motivera och stimulera fysiskt inaktiva 

elever till fysisk aktivitet. 

 

2.1 Vad är motivation? 

 

Motivation kan hjälpa oss att ge något vi saknar, ork eller uppmuntran, till att klara av. 

Det vi vill nå med vår strävan är drivkraften som motiverar oss. Vet man inte vad man 

vill uppnå med sin träning kan det vara svårt att förstå orsaken till att göra den. 

Motivation är ett mångtydigt ord som kan tolkas på olika sätt. Vad innebär begreppet 

motivation? Vilka olika förklaringar ges och hur beskrivs ordet från olika håll?  

 

Nationalencyklopedin förklarar ordet som en ”psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.”(Öhman, 2011, s.1) 

Motivationen förklarar för oss varför man strävar efter ett mål och hjälper oss på så sätt 

att uppnå det. En person kan motivera sig själv men även bli motiverad från sin omvärld 

(Ibid, s. 1). 

 

Raustorp (2004, s. 68) beskriver motivation som de faktorer (inre eller yttre) som ger 

energi till något vi gör eller önskar göra. Begreppet delar han i två begrepp: den yttre och 

den inre motivationen. Inre motivation syftar på den inre tillfredställelse man upplever 

för något man tycker om. Att man gillar en sak blir med andra ord själva drivkraften till 

att man gör det. Gustavsson och Poddan (2008, s. 7-8) lyfter fram och tolkar Boethius 

och Ehdins (2000) tankar när de skriver att den inre motivationen inte försvinner med den 

fysiska aktivitetens upphörande. Den kommer däremot inte vara lika stark. Detta är dock 

naturligt eftersom det är omöjligt att hela tiden känna sig motiverad. För att känna sig 

motiverad behövs en drivkraft, denna drivkraft är olika mål man vill uppnå (Ibid). 

Författarna Gustavsson och Poddan(2008, s.7-8) lyfter fram och ger en tolkning av 

Naselund (1984) då de skriver att motivationen infinner sig om man ser en mening med 

en aktivitet. Den inre motivationen kommer i sin tur från våra intressen. Om lärarna 

kunde hitta passande aktiviteter skulle de underlätta för eleverna att finna sin inre 

motivation (Ibid, s. 7-8) 

 



 

 

6 

 

Raustorp (2004, s. 68) tar upp även den yttre motivationen. Denna drivkraft kan vara 

pengar, berömmelse och i viss mån även betyg. Man kan säga att yttre motivation är 

något som andra kan se. Något som går att bevisa. Det är alltså inte lika naturligt som 

inre motivation. Man lär sig att man kommer tjäna eller vinna på att göra en viss sak. 

 

 Rydqvist och Winroth (2004, s. 90) ställer sig kritiskt mot uppdelningen yttre och inre 

motivation då de menar att begreppen är gammalmodiga. Numera används en 

motivationsstege som går från att vara helt omotiverad för ett beteende, via fyra olika 

former av yttre motivation till sann inre motivation vilket betyder att något utförs endast 

för tillfredställelsens skull; den ”stimulans” en aktivitet ger. De fyra olika typerna av yttre 

motivation kännetecknas av olika graders beteendemässiga självständighet (Ibid, s. 90). 

 

Motivation som begrepp är alltså en drivkraft som kan användas i till exempel 

inlärningssituationer eller som beteendemodifierande. Att skapa en känsla av att lyckas, 

eller få individen att känna sig kunnig i en viss inlärningssituation kan öka den inre 

motivationen (Raustorp, 2004 s. 68). Jenner (2004, s. 15-20) menar att motivation bör 

vara ett centralt begrepp inom allt pedagogiskt arbete. Speciellt när man undervisar elever 

med svårigheter av olika slag. ”Motivation […] är en fråga om bemötande. ”Motivation 

är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det 

bemötande man får” (Jenner, 2004, s. 15). Lärare inom skolverksamheten har en stor 

betydelse i att vidmakthålla elevers motivation genom förhållningssätt som en positiv 

attityd, engagemang, öppenhet och reflektionsförmåga (Ibid, s. 15-20). 

 

Jenner (2004, s. 18-21) skriver även att en inre faktor kan t.ex. vara något som läraren 

säger som sporrar elevens handlingskraft. För att sedan bli motiverad måste drivkraften 

kopplas an till ett mål. Målet kan vara av inre karaktär som exempelvis glädje, stolthet 

eller en känsla av självförverkligande. 

 

Sammanfattningsvis visar forskning om motivation att det är en drivkraft som hjälper oss 

att sätta upp och följa ett mål vi vill uppnå. Motivationen kan komma från en själv men 

också från den miljö en individ rör sig inom. 

 

2.2 MOTIV TILL FYSISK AKTIVITET 

 
Redan under antikens Grekland användes motivation för att sporra unga pojkar till att 

vara verksamma inom idrottsliga aktiviteter och sammanhang. I Athen under 400-talet 

f.Kr. förmedlades kroppsövningar som ett pedagogiskt medel med 

personlighetsutveckling och en hälsosam livsstil som motiv, bl.a. genom t.ex. 

sjukgymnastik. Men även här återkom man med att påminna och poängtera de militära 

motiven. Barn och ungdomar blev även uppmuntrade till fysisk aktivitet för att ära 

gudarna(Åhs, 2002, s.240-242). 

 

Många av de historiska motiven för att vara fysisk aktiv lever kvar än idag. Man kanske 

inte motiveras att vara fysisk aktiv i lika stor utsträckning av att ”ära en gud”, men själva 

tävlingen, hälsoaspekterna och rekreationen är motiv som vi finner än idag.  
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Under hela 1900-talets andra hälft har manliga och kvinnliga idrottslärares mål varit att 

ge eleverna ett bestående intresse för fysisk aktivitet och bevisa vilka positiva 

hälsoeffekter ett fysiskt aktivt liv kan ge. Perioden karaktäriserades av ett strävande mot 

att motivera elever till att fortsätta med fysisk aktivitet även utanför skolan och resten av 

livet. Under 70-talet uppmuntrade pedagoger även elevernas intresse för fysisk aktivitet 

genom att locka de till elitidrotten – i första hand som åskådare dock (Sandahl, 2005, s. 

25, 171). 

 

Det finns även svenska studier, en av de som ska pressenteras är Sollerhed och Ejlertsson 

som visar ungdomars motivbilder till idrottsämnet och fysisk aktivitet. Sollerhed och 

Ejlertsson skriver att ungdomars motiv till fysisk aktivitet är att det ska vara roligt. 

Utvärderingar av ämnet på nationell nivå där elever i årskurs 6, 9 och andra året på 

gymnasiet deltog, stämmer med Sollerheds och Ejlertssons resultat. Eleverna tyckte att 

idrottsämnet ska vara roligt och att den ska ge kunskaper för att få en meningsfull fritid. 

(Lundvall, 2004, s. 28). 

 

Som vi såg ovan finns det många sätt att motiveras till fysisk aktivitet. Oavsett vad man 

blir motiverad av, kan det ge föreställningar om den egna kroppen men även vad fysisk 

aktivitet är och kan leda till. Detta kan påverka idrotts- och motionsintresset senare i livet 

(Engström, 2002, s. 271).  

 

 

2.3 IDROTTSLÄRARENS ROLL 

 

Idrottsläraren är en viktig person för att motivera och påverka inaktiva elever till fysisk 

aktivitet. Lärare i idrott och hälsa fungerar som representanter för idrottsämnet och fysisk 

aktivitet generellt och kan därmed utveckla i sina elever en positiv attityd till ämnet, 

vilket senare kan leda till att de söker sig till idrott på fritiden. Raustorp (2004, s. 20) 

visar att lärare i idrott och hälsa för äldre åldrar bär ett större ansvar och har spelar ofta en 

avgörande roll genom att utveckla negativa attityder till ämnet snarare än positiva. 

Lärarna i idrott och hälsa för de äldre åldrar spelar därmed en stor roll i huruvida eleverna 

kommer få en positiv eller respektive negativ bild av fysisk aktivitet än lärarna som 

undervisar de yngre åldrarna (Rausorp, 2004, s. 20). 

 

Lundvall (2004, s. 27) lyfter fram Folkhälsoinstitutets rapport som förklarar vad som kan 

påverka pojkars och flickors aktivitetsmönster, attityder och beteende till fysisk aktivitet. 

Rapporten lyfter fram familjen, TV eller idrottsläraren som inverkande faktorer på fysisk 

aktivitet. 

 

Jenner (2004, s. 10-11, 20-24) förklarar i sin tur hur viktigt det är för läraren att ha ett bra 

förhållningssätt till sina elever för att kunna nå dem. För att idrottsläraren ska kunna 

motivera sina elever krävs det att han är tolerant, har en positiv syn på sina elever och 

inte är oresonlig eller fördomsfull, utan har förmåga att reflektera över sitt arbete. Vidare 

förklarar Jenner (2004, 10-11, 20-24) att ett gott bemötande är en förutsättning för få 

elever motiverade. Att de blir sedda och hörda är också viktiga faktorer. Bra relationer 

genom en positiv människosyn är därför viktiga ingredienser om man ska kunna motivera 
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och väcka intresse hos någon (Jenner, s. 20-24). 

 

För att motivera - framförallt omotiverade elever - till fysisk aktivitet måste man som 

lärare kunna ge stöd, råd och ta fram olika åtgärder för olika grupper. Forskaren och 

författaren Raustorp har skrivit om ”lärarstrategier” som kan uppmuntra och motivera 

elever i olika åldrar till fysisk aktivitet och en livslång aktivt livsstil. Nedan följer en 

presentation av dessa för att få ge en bredare uppfattning om hur man kan göra för att 

motivera - främst fysisk inaktiva – elever (Raustorp, 2004, s. 45,89). 

 

Betona processen istället för produkten: Det är viktigare att främja, stödja och 

uppmuntra till fortsatt deltagande i fysisk aktivitet än att berömma om hur vältränad en 

elev är. Att ge uppmuntran och positiv feedback till elever som deltar är viktigt, oavsett 

graden av intensitet.  

 

Använd självstyrda aktiviteter och uppmuntra framgång: Självstyrande aktiviteter 

(som lekar) är att föredra då de tillåter elever delta på sin egen nivå. Det möjliggör för de 

att känna framgång, lycka och att det se det roligt i att vara fysisk aktiv. Detta kan leda 

till att de fortsätter vara delaktiga vid andra idrottsliga sammanhang (Ibid, s. 45). 

 

Utmana, frustrera inte: Man bör ha en viss mån av lagom utmanade aktiviteter. Elever 

kan bli motiverade att känna en högre grad av bedrift då de lyckas nå sitt mål. Är 

aktiviteterna för utmanade kan det bli frustrerande vilket kan ha motsatts effekt, då elever 

istället längre fram väljer att undvika fysisk aktivitet pga. av dåliga erfarenheter (Ibid, s. 

45).  

 

Prioritera livslånga aktiviteter: Prioritera fysiska aktiviteter som går att utöva över 

generationsgränserna. Genom tidig ålder vet vi att föräldrapåverkan är viktig då det gäller 

att etablera livsstilsmönster, kan en vuxen åka skridsko, kan ett barn också göra det (Ibid, 

s. 46). 

 

Maximal aktivitet på lektionen: Eleverna bör sättas i fysisk aktivitet under så stor del 

av lektionen som möjligt. Det är med andra ord viktigt att skilja på fysisk aktivitet och 

undervisning i ämnet idrott och hälsa. Undervisningen är en förutsättning för att de 

fysiska aktiviteterna ska bli så bra som möjligt. Att prioritera fysiska aktiviteter som går 

över generationsgränserna anses också som viktigt (Ibid, s. 46). 

 

Diskutera värdet av fysisk aktivitet: För att stärka motivationen för fysisk aktivitet är 

det nödvändigt att diskutera värdet av fysisk aktivitet. Att eleverna frivilligt deltar i olika 

aktiviteter bidrar till att de utvecklar en identitet för en aktiv hälsosam livsstil. Lärare får 

många tillfällen att diskutera de positiva effekterna av fysisk aktivitet, förklarar Raustorp 

(Ibid, s. 47). 

 

Målbild - lär eleverna att sätta realistiska mål: Lär elever sätta upp realistiska positivt 

utmanande mål kan hjälpa dem att utveckla ett positivt intresse av fysisk aktivitet (Ibid, s. 

47).  
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Lär ut personlig bedömning av insats: Sedan är det bra att träna elever i att värdera och 

bedöma sina egna insatser. Detta kan leda till ökad självständighet. Man bör undvika 

aktiviteter med ”testdelar” som kan utsätta elever och ge dem dåliga erfarenheter (Ibid, s. 

47). 

 

Främja aktiviteter valda av ett personligt intresse: Aktiviteter som intresserar eleven 

är att föredra då de kan tjäna som förutsättning för att förmedla ett personligt intresse till 

dem. Detta kan man nå genom att variera sina lektioner och låta eleverna påverka valet av 

aktiviteter. Detta kan även uppmärksamma dem på aktiviteter de kan vara intresserade av 

(Ibid, s. 47, 48). 

 

Raustorp (2004, s. 51) har en modell (diamantmodellen) som visar hur idrottslärare för 

olika åldrar kan i sina lektioner uppmuntra och motivera elever till fysisk aktivitet och ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet. Jag ska i korthet sammanfatta modellen.  

När det gäller låg- och mellanstadiet ska lektionerna vara roliga, lärorika och alla elever 

ska känna att de lyckas i det de gör. Man ska upptäcka sin egen kropp, ha en bredd och 

varierande aktivitetsval och fokusera på korta pass. Även på högstadiet ska man ha 

variationsrika lektioner. Vidare ska man fokusera på klassrumsklimatet för att minimera 

misslyckanden och där ta upp värdet av motionskunskap och livsstilskunskap (Ibid, s. 

51). 

 

Att ständigt försöka motivera och främja elevers försök att söka sig till fysisk aktivitet 

utanför skolans väggar är viktigt. Detta kommer även hjälpa familjemedlemmar i deras 

stöd att göra eleven medveten om sina intressen (Ibid, s. 48). 

 

2.4 OMOTIVERADE ELEVER 

 

I sin avhandling kommer Björn Sandahl (2005, s. 243) fram till att det är de aktiva 

eleverna som visar störst intresse och ställer högst krav på idrottsundervisningen. De 

fysiskt inaktiva och mindre intresserade eleverna hade nästan ingen möjlighet att påverka 

innehållet. Idrottsläraren förstärkte denna situation genom att engagera de aktiva eleverna 

med bakgrund inom idrottsrörelsen. Deras egna erfarenheter styrde valet av aktiviteter 

och elever aktiva inom idrottsrörelsen gynnades av att vara väl förtrogna med dem (Ibid, 

s. 243). Jane Meckbach skriver (2004, s. 72) om ett liknande fenomen. Hon menar att om 

en individ (i vårt fall idrottsläraren) tidigare behärskat en aktivitet finns en större 

sannolikhet att den kommer dominerar undervisningen. Idrottslärare kan resonera: ” En 

gång bollspelare- alltid trygg i bollspel” eller ”en gång gymnast- alltid trygg i 

gymnastik”(Ibid, s. 72). 

 

Om idrottsundervisningen har influerats av lärarens egna tidigare fritids- och 

idrottserfarenheter kan det medföra konsekvenser. De elever som redan är aktiva 

(”frälsta”) blir intresserade och stimulerade på lektionerna. De fysisk inaktiva eleverna 

har däremot inte mycket att säga till om vilket leder till att de blir omotiverade och uteblir 

från fysisk aktivitet (Sandahl, 2005, s. 282). 

 

Detta strider mot läroplanens principer: ”Undervisningen i ämnet har ett särskilt ansvar 
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för att också stimulera och engagera de barn som är fysisk inaktiva på sin fritid” 

(SKOLFS 1998:3). Det är högst troligt att eleverna som inte dras till idrottsämnet inte 

heller kommer dras till fysisk aktivitet på fritiden; speciellt inte när det är eleverna som 

redan är aktiva på fritiden som har störst inflytande över dessa lektioners innehåll. 

Konsekvenserna kan bli då att idrottsundervisningen istället bidrar till minskad rörlighet, 

utanförskap under idrottslektioner och frånvaro av fysisk aktivitet, alla faktorer som 

försämrar hälsan (Sandahl, s. 282-283). 

 

Självklart finns det fler orsaker som kan leda till att elever blir omotiverade och uteblir 

från fysisk aktivitet. Kroppens utseende som den framställs i massmedian påverkar de 

unga negativt då de jämför sig med det ”ideala” de får se. Detta kan få de att känna sig 

misslyckade och att de inte duger. Denna samhällsutveckling som sätter kroppen i fokus 

framkallar: ”en växande osäkerhet om existentiella frågor och den egna 

kroppen”(Nilsson, 2002, s. 153).  Kroppens centrala plats bidragit till att individer lider 

av en osäkerhet om den ”naturliga” eller den ”normala” mänskliga kroppen (Ibid, s.153-

159). 

 

Vidare är självförtroende mycket viktig för att få elever att våga utföra fysiska aktiviteter. 

Att känna att man lyckas med det man företar sig gör en aktivitet givande och 

stimulerande. Att som lärare ha kunskap om elevens fysiska självkänsla påverkar sättet vi 

ger feedback och motiverar de på. Man bör tänka och planera lektionens innehåll och 

svårighetsgrad så att den även passar individer med låg fysisk självkänsla (Raustorp, 

2004, s. 69,). 

 

3. TIDIGARE FORKNING 

 

Jane Meckbach (2004, s. 83) skriver om en studie inom projektet Skola – idrott - hälsa 

med 75 enkäter och 16 intervjustudier. Resultatet visade att lärarna i idrott och hälsa bör 

uppmuntra och motivera sina elever för att få dem att uppleva fysisk aktivitet som något 

roligt. Majoriteten av lärarna försökte stimulera elever till att hitta någon form av 

motionsaktivitet som eleverna trivdes med för att vara fysisk aktiv. Detta gjorde de 

genom en varierad idrottsundervisning (Meckbach, 2004, s. 83-96). 

 

Vidare visade intervjustudien att lärare ville att elever ska ha roligt genom fysisk aktivitet 

på lektionerna. Idrottslärarna ville även att eleverna skulle upptäcka aktiviteter de kunde 

tänka sig hålla på med på sin fritid. ”När eleven har roligt skapas ett intresse i det man 

gör” sade en av lärarna (Ibid, s. 96). 

 

En annan intervjustudie baserades på tio intervjuer av idrottslärare som undervisar i 

årskurs 5. Resultatet visade att lärarna tyckte det var viktigt att uppmuntra elever till att 

uppleva motion som roligt för att de skulle vilja förbli fysiskt aktiva på fritiden. Samma 

studie visade att lärare i ämnet såg det som en investering inför framtiden att väcka 

elevernas vilja att röra på sig i kombination till att de har roligt och tillskansar sig positiva 

erfarenheter av fysisk aktivitet (Jakobsson, 2004 s. 105). 

 

En engelsk forskare vid namnet Lake gjorde en fenomenografisk studie av 16-18 åringar 
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som visade att ungdomarna som drogs till idrottsämnet upplevde utmaningar, tävlingar, 

lagsporter och själva idrotten som ett sätt att utvecklas och bli intresserade av fysisk 

aktivitet. Andra blev intresserade för att de kände sig avslappade, fick ett socialt utbyte 

eller kände sig välmående av fysisk aktivitet. Dessa motivationsfaktorer hjälpte de att 

fortsätta vara fysiskt aktiva (Lundvall, 2004, s.27). 

 

Erwin Apitzsh (2004, idrottsforum.org, s. 1), forskare vid institutionen för psykologi på 

Lunds universitet har skrivit en projektplan, ”Motion för spontana förändringar i fysisk 

aktivitet”. Hans projekt lyfter fram studier som presenterar olika sorters motiv till att vara 

fysisk aktiv. Erwin Apitzch (Ibid, s. 1) lyfter fram Andersson och Efodis (Ibid, s.1) som 

har för projektet intervjuat 20 fysiskt inaktiva personer (12 kvinnor och 8 män). 

Resultatet visade att de flesta var medvetna och tyckte att hälsoaspekterna var viktiga, 

men valde trots det att förbli fysiskt inaktiva (Ibid, s.1). 

 

Sammantaget visar den tidigare forskningen på att lärare i idrott och hälsa försöker 

motivera och uppmuntra elever till att förbli fysiskt aktiva. Många idrottslärare försökte 

få sina elever att hitta någon form av motionsaktivitet som eleverna trivdes med och 

uppleva motion som något roligt för att de skulle vilja förbli fysiskt aktiva på fritiden.  

Därav framstår det som viktigt att undersöka hur lärare på min vfu skola motiverar elever 

- främst de fysiskt inaktiva - i olika åldrar till fysisk aktivitet. 

 

 

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med den här undersökningen är att få kunskap om hur lärare för olika åldrar får 

alla delaktiga i ämnet. 

 

 Finns det några framträdande motiv som idrottsläraren vill förmedla för att 

motivera de fysiskt inaktiva eleverna? 

 Hur motiverar idrottslärare fysiskt inaktiva elever i olika åldrar till fysisk 

aktivitet? 

 

 

 

 

5. TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

Som en teoretisk utgångspunkt för analys av hur lärare i idrott och hälsa motiverar fysisk 

inaktiva elever till fysisk aktivitet, har valts att presentera Lars-Magnus Engströms och 

Donald Broadys tolkning av Pierre Bourdieus habitus begrepp. Sedan presenteras även 

Lars-Magnus Engströms meningskapande logiker inom idrott och motion.  

 

Begreppet habitus fick en särskild innebörd och förklaring av fransmannen Pierre 

Bourdieu. Donal Broady (1991, s.228) gör en tolkning och skriver att Bourdieu avser 

med habitus de ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 
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orientera sig i den sociala världen” (Ibid, s. 228). De ovan nämnda system av 

dispositioner syftar på de sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och 

tänka som varar i olika människors kroppar och sinnen. Habitus formas av det liv man 

hittills levt. Broady (1991, s.228) skriver vidare att habitus styr våra föreställningar och 

praktiker och bidrar till att den sociala världen återskapas. Den sociala världen kan även 

förändras om det råder en bristande överensstämmelse mellan olika människors habitus 

(Ibid, s. 228).  

 

Engström(2002, s. 138-140) tolkar och förklarar också Bourdieus habitusbegrepp. Den 

självklara tanken och innebörden i begreppet är att individens tidigare samlade 

erfarenheter styr föreställningar, förmågor och praktiker.  Engström tolkar och förklarar 

vidare att livsstilen tillsammans med den sociala omvärld, utbudet av aktiviteter och 

individens vanor är produkter av dess habitus. Habitus kommer till uttryck vid idrottsliga 

sammanhang genom olika motions- och friluftsaktiviteter. Valet av aktivitet och hur 

denna utförs kan ge igenkännande socialt och på så sett leda till ett visst värde eller 

avståndstagande i andra människors ögon (Engström, s. 139-140). Förenklat kan man 

säga att varje individ är utrustad med en känsla av vad som är passande, intressant och 

smakfullt vad gäller olika kroppsövningar, och vad de går ut på, exempelvis tävling, 

ansträngning eller bara ha roligt för stunden (Engström, 2010, s. 50-53). Dessa 

sistnämnda ”syften” ovan (tävling, ansträngning eller rolig) till en aktivitet innefattas – 

tillsammans med några andra - av Engström (2010, s. 52) som kroppsövningskulturens 

”praktiker” eller ”logiker” inom idrott och motion. Engström (2010, s.53-73) skriver om 

ett tiotal olika logiker/praktiker som han sedan delar in i mindre sådana. Nedan 

presenteras dessa logiker. 

 

Engström (2010, s.49-53) skriver att dessa logiker kan vara till stor hjälp för att förstå hur 

sådant motiverar individer till fysisk aktivitet. En idrottslärare kan arrangera en viss 

aktivitet på ett sätt han/hon har tänkt, och möjligtvis använda sig av logikerna för att 

presentera och få elever intresserade av en aktivitet. Idrottsläraren kanske inte vill ha 

något tävlingsmoment i sin aktivitet. De nedanstående logikerna motsvarar det man 

upplever som ”meningen” eller ”motivet” med en aktivitet. Det är alltså det som hjälper 

individen förstå det han gör som logiskt. Syftet är att kunna förstå olika individers 

”orsak” för utövande eller avståndstagande från olika former av kroppsövningslogiker. 

Användningen av de här logikerna är för att undersöka om idrottslärare använder sig av 

dessa som hjälp att motivera olika individer till fysisk aktivitet. Men som tidigare nämnt 

använder Engström dessa logiker för att analysera människors delaktighet i, eller 

avståndstagande från olika kroppsövningar (Engström, 2010, s. 49-53). 

 

Prestation: Inom detta område ryms logikerna tävling och rangordning, utmaning och 

uttryck. Prestationen innebär att man ska visa för sig själv eller andra att man är 

framgångsrik (Engström, 2010, s. 53). 

 

Tävling och rangordning: har fokus på prestationen, och att göra något som i framtiden 

kommer behövas får en högre betydelse och en högre status. ”I alla organiserade 

tävlingar, individuella såväl som i lag, gäller det att med de medel som står till buds, 
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komma så högt upp i rangordningen som möjligt, helst att segra och allra helst att slå 

rekord” (Ibid, s. 53-56). 

Utmaning: Utmaningen och spänningen av att klara av något som betraktas som 

”omöjligt” är huvudtanken i denna logik. Här sker ingen rangordning, utan man gör en 

aktivitet enbart för utmaningen och prestationens skull. Upplevelsen av att klara något 

”häftigt och ovanligt” ses som en bedrift och fungerar som drivkraft. En stor prestation 

och en hög svårighetsgraden är viktiga ingredienser. Riskfaktorn och ansträngningen 

kroppen går igenom är saker av vital betydelse för att uppnå aktivitetens mål (Ibid, s. 57- 

58). 

 

Uttryck: Även inom denna logik är prestationen viktig men att det ska ske genom någon 

form av uttryck, exempelvis värdesätts av utövaren det estetiska utförandet. Det 

konstnärliga uttrycket eller själva prestationen/utförandet är centralt där kroppen är 

verktyget. Den fysiska träningen kan vara mycket svår och intensiv, men trots det är det 

estetiska innehållet som värdesätts, uppfattas som vackert och ger verksamheten en 

innebörd (Ibid, s. 59-60). 

 

Träning: Genom träning ska man försöka förbättra och utveckla sin fysiska och psykiska 

funktionsförmåga för att därigenom förbättra sin prestationsförmåga, kroppsliga status 

eller hälsotillstånd. Det som är alltså centralt inom detta område är att med hjälp av 

systematisk träning påverka konditionen, styrkan, rörligheten, smidigheten, 

kroppskontrollen och även sitt kroppsliga utseende. När man utför en aktivitet för 

träningen skull är själva upplevelsen inte viktig utan att aktiviteten ska få någon typ av 

effekt. Här hittar man logikerna fysisk träning, rörelse och koncentrationsträning samt 

färdighetsträning (Ibid, s, 60,-61). 

 

Fysisk träning: Syftet med denna logik är att utveckla sin kropps utseende eller fysiska 

funktionärmässighet. Att förbättra sin fysiska kapacitet genom kondition, styrka, rörlighet 

och smidighet är även förutsättningar för en välformad kropp. Motivationen att vara aktiv 

genom fysisk träning kan vara viktnedgång, ökad muskelmassa eller förbättrad fysisk 

prestationsförmåga. Grundtanken med denna praktik är att om man försöker så går det att 

förändra kroppens utseende och funktion. Belöningen kommer efteråt då det för många är 

viktigt att se vältränad ut (Ibid, s. 61-63). 

 

Rörelse och koncentrationsträning: I denna logik är det centrala att funktionsförmågan, 

både den kroppsliga och den psykiska, går att förbättra och påverka genom träning och 

avslappningsövningar. Logiken kännetecknas av rörelser som utförs under stark 

koncentration och ett meditativt tillstånd. Det gäller att öka smidigheten och rörligheten 

samtidigt som det gäller att förbättra den fysiska och mentala tillståndet. Denna logik 

skiljer sig från logiken fysisk träning då den bärande principen är att påverka sitt psykiska 

tillstånd och inte yttre kriterier på prestationsförmågan (Ibid, s.63-64). 

 

Färdighetsträning: lägger vikten på att man genom övning och träning förbättrar sin 

motoriska förmåga och själva färdigheten i aktiviteten som utövas. Här är det viktiga att 

lära sig olika färdigheter, behärska sin kropp och sina rörelser och se detta som ett mål i 

sig, att alltså värdesätta idrottslig skicklighet och erfara att träning ger färdighet. 
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Här kan det röra sig om en integrerad syn på att roa sig för stunden men också göra något 

som längre fram kan uppfattas som en investering. Man vill bli bra på ett visst moment 

för att sedan slå rekord, men samtidigt skall man ha kul och trivas med vad man gör 

(Ibid, s.65-67). 

 

Upplevelse: Upplevelsen skiljer sig mycket med de föregående logikerna/praktikerna där 

aktivitetens nytta var centralt. Genom upplevelse strävar man efter det som uppfattas som 

logikens mening är själva upplevelsen. Inom detta område ryms logikerna lek och 

rekreation, naturmöte, rörelse till musik och samvaro med djur. Det är viktigt att påpeka 

att dessa logiker kan skilja sig från varandra trots att syftet är detsamma (Ibid, s. 66-67). 

 

Lek och rekreation: innebär att bli road för stunden. Här finns det inget syfte att uppnå 

något specifikt mål/rekord, bara att det ska vara roligt och meningsfullt. Meningen med 

verksamheten är att det ska vara roligt ”här och nu”. Till skillnad från tävling och 

rangordning finns heller ingen tidsgräns, det vill säga man lägger av när det inte längre är 

roligt. Processen i sig är det centrala och inte resultatet (Ibid, s. 67-69). 

 

Naturmöte: som fysisk aktivitet kännetecknas av dess starka koppling till 

naturupplevelser. Känslan av att prestera, tävla, utmana och få ett resultat har ingen 

betydelse. Det är inte kroppens färdighet eller utförande som är centralt, det som istället 

står i fokus att aktivitetens utförande i naturliga miljöer(skog, jord, vatten, fjäll, etc.). 

Utövarna inom denna logik ska få uppleva naturskiftningar, väder och vindförhållanden 

samt lära sig uppskatta djur- och naturlivet. Grundtanken bakom denna logik är: att vistas 

i naturen, få frisk luft och bedriva kroppsövningar med mål att bli ”ett med naturen” 

(Ibid, s.69,-70). 

 

Rörelse till musik: Här utför man aktiviteter och kroppsrörelser som är kopplade till 

musik och rytmik, men ingår inte i något tävlingssammanhang, fysiska träning eller i 

någon form av uppvisning. Rörelserna genom dans och musik kan vara spontana och 

värdet består i den tillfredställelse, lyckokänsla som uppstår när kroppen följer rytmiken 

och uttrycker det som man uppfattar att musiken förmedlar (Ibid, s. 71). 

 

Samvaro med djur: Denna slutliga logik kan inte inordnas med de övriga logikerna. Inom 

denna logik är det centrala att den fysiska aktiviteten genomförs i samverkan med och 

kommunikation med ett djur. Det betyder mycket för många att vara fysiskt aktiva 

tillsammans med ett djur som kräver uppmärksamhet, och därför är omsorgen för ett djur 

också viktig inom denna logik (Ibid, s. 72). 

 

Ovanstående logiker som erbjuds barn och unga som motiv för fysisk aktivitet medför en 

inlärning av en särskild syn på kropp och kroppsrörelse. Detta kan i sin tur få 

konsekvenser för elevers framtida när- eller frånvaro av idrotts-, motions- eller 

friluftsaktiviteter. Ett stort pedagogiskt ansvar vilar på idrottsläraren och de insatser han 

väljer (Engström, 2002, s. 286,).  

 

I undersökningen användes Engströms (2010, s. 49-53) logiker för att se huruvida 

idrottslärarna använde sig av dessa som hjälp för att motivera och intressera elever av en 
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aktivitet innehållandes någon av dessa. Jag ville även undersöka lärarnas användning av 

habitus för att se om deras tidigare idrottserfarenheter kunde vara till hjälp i arbetet med 

att motivera elever till fysisk aktivitet. 

 

6. METOD  
 
6.1. VAL AV METOD 

 

Kvantitativa intervjuer har använts som metod. Valet är motiverat av frågeställningen 

som kräver en djupgående förståelse av lärarnas sätt att motivera fysiskt inaktiva elever. 

Jan Trost (2005, s. 7, 14) menar att kvalitativa studier är användbara i undersökningar 

som syftar till att förstå något. Han tilläger att kvalitativa studier kännetecknas av att 

intervjufrågorna är enkla men får utförliga och avancerade svar (Trost, 2005, s. 7, 14).  

 

En standardiserad intervjuguide med öppna svarsalternativ har använts. Med 

standardiserade intervjufrågor rekommenderar Trost (2005, s. 20) att man har en exakt 

ordabetydelse för och ordningsföljd på frågorna som bestämts i förväg. 

Intervjupersonerna får samma frågor och i samma ordning, men har möjlighet till helt 

öppna svar. Om öppna svarsalternativ saknas blir inte undersökningen kvalitativ. Frågor 

skulle då kunna besvaras med ”ja” eller ”nej”. 

 

En nackdel med denna undersökningsform med ”öppna svarsalternativ” är att man 

riskerar att hamna utanför ämnet när respondenterna kommer in på en diskussion som 

kan var irrelevant. Fördelen är däremot att man förhoppningsvis kan få djupa och 

utvecklade svar. 

 
6.2. URVAL 

 

Från början var tanken att genomföra fyra intervjuer med idrottslärarna på min vfu- skola. 

En av dem kunde inte nås därför blev det endast tre intervjuer. En lågstadielärare och två 

högstadielärare intervjuades. För att genomföra intervjuerna och fallstudien besöktes 

skolan i 2 veckor. Valet att intervjua just dessa lärare var att de hade flera års erfarenhet i 

ämnet. Urvalet kan ses därför som strategiskt och vid de flesta intervjuer av kvalitativ 

karaktär väljs respondenterna ut genom strategiska urval (Halvorsen, 1992, s. 102,). Man 

skulle kunna anta att ju fler lärare som blir intervjuade desto pålitligare datainsamlingen. 

Men då tiden som gavs för att företa studien och dess omfattning var begränsad valdes 

koncentrationen att riktas på tre lärares utsagor. 

 
6.3.  GENOMFÖRANDE 
 

Innan jag gick ut på vfu- skolan för att göra datainsamlingen skickades ett 

informationsblad om förfrågan för deltagande i en intervju till deltagarna(se bilaga). När 

jakande svar erhållits att de kunde ställa upp på intervju fanns två veckors tid till 

genomförandet av intervjuerna. Under första veckan var det planerat att genomföra två 

intervjuer och den andra veckan de resterande två. På grund av att en idrottslärare inte 

kunde bli intervjuad genomfördes en intervju under första veckan och de resteranden två 

under sista veckan. Veckan innan och de fyra första dagarna användes till att bearbeta 
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och formulera frågeguiden till intervjufrågorna. Intervjuerna varade ungefär 30 min. 

Intervjuerna genomfördes och dokumenterades via anteckningar.  
 

6.4. DATA BEARBETNING OCH ANALYS 
 

Efter att ha slutfört intervju och fått datainsamlingen bearbetades de olika svaren två 

gånger. Efter varje avslutad intervju transkriberades anteckningarna var för sig i ett 

dokument. Därefter sammanställdes det transkriberade materialet till tre utsagor i form av 

en sammanhängande text där man tydligt kan se vad de olika lärarna svarade på 

intervjufrågorna. Resultatet strukturerades genom att skriva en text för varje idrottslärare 

- eftersom detta skulle ge en tydligare bild av svaren samtidigt som den ställde dem i 

relation till varandra. Sedan strukturerades resultatet med frågeställningarna följt av olika 

teman som har koppling till syftet. 
 

6.5. TILLFÖRLITIGHETSFRÅGOR 

 

I både frågeguiden och intervjufrågorna undveks frågor som skulle innehålla fler, mer 

och siffror då sådant skulle bättre passa en kvantitativ undersökningsmetod (Trost, 2005, 

s. 8). Frågorna var lättformulerade för att hjälpa respondenterna lättare förstå vad som 

menades eller frågades efter (Boolsen, 2007, s. 54,). Formuleringen kopplade lättare 

frågorna till syftet med undersökningen. 

 

Att vara medveten om omständigheterna runt intervjun är en annan viktig aspekt enligt 

Boolsen (2007, s. 54). Hon tillägger vikten av att ta hänsyn till orsaker och samband som 

intervjun ska få fram och ge kunskap om (Ibid, s. 54). Under hela processen har detta 

tagits i åtanke genom att ständigt ställa frågan om vilka orsaker och samband önskas att 

intervjufrågorna ska ge kunskap och information om. En annan viktig sak att påminna sig 

om var att denna undersökning är en fallstudie. På så sätt kommer resultaten som 

presenteras inte kunna ge svar på generella mönster.  Dess syfte är inte att komma fram 

till några ”allmängiltiga sanningar” utan ge en inblick om hur det kan vara i en skola.  
 

6.6. ETISKA ASPEKTER 
 

När man genomför ett arbete av sådan karaktär bör man ta hänsyn till vissa 

forskningsetiska principer som är kopplade till etiska frågor. Därmed presenteras fyra 

”huvudkrav” som har beaktats för att skydda respondenternas integritet. (codex, s. 5). 

Dessa är hämtade från hemsidan codex.se som behandlar om forskningsetiska principer. 

 
Det första kravet är det så kallade informationskravet som innebär att 

undersökningspersonerna informeras om att deras deltagande i undersökningen är 

frivilligt och att de kan ”hoppa av” om de inte längre känner för det. Att tillhandahålla all 

relevant information är en skyldighet, då denne bör ge all information trots risken för att 

de tänkta respondenterna vägrar delta. Personerna som ska intervjuas har även rätt till att 

bestämma under vilka villkor de vill delta och avbryta intervjun när som helst utan 

negativa personliga konsekvenser. Det är framför allt viktigt att personen som utför 

studien inte pressar uppgiftslämnarna så att intervjun känns påfrestande (codex, s. 6, 10). 
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På grund av kravets vetenskapliga karaktär informerades mina intervjupersoner om 

rättigheterna innan varje intervju och efter att syftet klargjorts. 

 

Det är lätt att blanda det andra kravet med informationskravet, vilket är samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär att inga intervjuer genomförs innan samtycke med den som ska 

bli intervjuad har skett. Därför skickades cirka en och en halv vecka före intervjun ut ett 

informationsblad där det även frågades ifall idrottslärarna samtyckte om att bli 

intervjuade. Att samtliga av mina intervjupersoner är myndiga underlättade för ingen 

kontakt med målsman behövdes tas. 

 

Det tredje krav som har tagits hänsyn till är konfidentialitetskravet som innebär att 

uppgifter om personer som deltagit i en studie ska var sekretessbelagda. Detta inbegriper 

att ta reda på om informationen man söker är etiskt känsligt. Om det är det bör ett 

tystnadspliktsavtal undertecknas. I det fallet har detta inte behövts eftersom 

informationen som tagit del anses vara av denna karaktär. Trots det bestämdes det att 

avidentifiera deltagarna som intervjuats genom att endast namnge de med yrkesnamn. 

Det blev idrottslärare 1 och 2 (för de äldre åldrarna) och idrottslärare 3 (för de yngre 

åldrarna). På så sätt kan inte namnen kopplas till någon person. Konfidentialitetskravet är 

starkt kopplad till nyttjandekravet som talar om att informationen man har fått endast ska 

användas till forskningsarbetet. Detta har följts genom att endast använda de resultat och 

information som samlats i denna fältstudie (codex, s.14, 15). 

 
Tack vare dessa forskningsetiska principer kommer respondenterna i studien inte att 

kunna identifieras. Respondenternas föreställningar och fördomar är deras egna och inte 

senare påverkade av mig. Att jag var bekant sedan tidigare med intervjupersonerna kan 

ha påverkat de svar som erhållits. Man är inte omedveten om den makt som en 

undersökare har. Genom att välja frågorna som ställs och bestämma hur begreppen ska 

definieras har man ett tolkningsföreträde när det gäller respondenternas utsagor och deras 

tolkning. 

 

7. RESULTAT 

 
7.1. • Finns det några framträdande motiv som idrottsläraren vill förmedla för att 

motivera de fysisk inaktiva eleverna? 
 

Fysisk aktivitet för dess egen skull 

  

För att motivera eleverna till och intressera dem för fysiskt aktivitet är det viktigt för 

idrottslärare 3 (yngre åldrar) att arrangera aktiviteter, övningar och lekar som uppfattas 

som roliga och positiva. För idrottslärare 3 (yngre åldrar) är det viktigt att eleverna redan 

i denna ålder blir intresserade av fysisk aktivitet; att de kan känna avslappning och tycka 

det de gör är kul så att de sedan kan fortsätta med det på fritiden när de utövar fysisk 

aktivitet.  
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”Mina elever ska uppleva att det är kul och roligt med idrotten i skolan, de ska 

göra en aktivitet för att de trivs med det och inte tänka på något 

annat”(Idrottslärare 3). 

 

 

Idrottslärare 3 (yngre åldrar) förklarar att hon inte ser det nödvändiga i att börja ”tjata” 

om vikten och fördelarna med fysisk aktivitet redan i den här åldern, då hon säger ”Det 

ska de inte behöva lära sig än, eftersom det kan uppfattas som order och komplicera det 

hela ännu mer, det kommer tillfällen längre fram, från årskurs 5 och framåt”, de ska 

kunna ha kul utan att redan behöva tänka för mycket på frågor som varför/när/hur”. 

Vidare förklarar idrottslärare 3 att detta hänger ihop med vikten av att ha en så bred och 

varierande idrottsundervisning som möjligt för att introducera elever till aktiviteter, lekar 

och övningar de kan bli intresserade av för att de förhoppningsvis ska utöva dessa på 

fritiden. 

 

Idrottslärare 3 (yngre åldrar) tycker också det är viktigt med kommunikation och 

stärkandet av självförtroendet. 

 

 

”Att återigen införa extra idrottstillfällen är ett mycket bra sätt att stärka elever 

som inte är intresserade av idrottsämnet eller fysisk aktivitet”(Idrottslärare 3). 

 

 

Läraren (yngre åldrar)berättar att det är ett väldigt effektivt sätt att få elever med på 

idrottslektionerna då de genom att klara av alla aktiviteter inser att ”de kan” och att det är 

”roligt”. Återigen påpekar Idrottslärare 3 (yngre åldrar) att eleverna insåg att det var 

”roligt” genom det han/hon förmedlade på ”extra idrotten”.  

 
Fysisk aktivitet för yttre motiv 

 

Inom detta tema hittas både idrottslärare 1 och 2 (äldre åldrar). Det idrottslärare 1 först 

och främst försöker göra och anser viktigast för att få elever (särskilt inaktiva sådana) att 

bli intresserade av fysisk aktivitet är att ständigt prata om hälsans betydelse.  

 

 

”Jag försöker både genom idrotten och mina tillfällen då jag undervisar biologi 

prata om hälsa, kondition med dem men även om skador och sjukdomar, och få de 

att inse hur viktig det är att börja träna inför framtiden ”(Idrottslärare 1).  

 

 

Idrottsläraren 1(äldre åldrar) anser att genom att prata om hur viktig fysisk aktivitet är för 

att förbättra kondition, förebygga skador samt motverka sjukdomar kan eleverna genom 

självreflektion inse vikten av att vara fysisk aktiva; om inte nu så åtminstone i framtiden.  

 

Idrottslärare 1(äldre åldrar) anser även att en varierad idrottsundervisning och en bra 

dialog och kommunikation som stärker självförtroendet är också några aspekter denne tar 

till sig för att få en elev att bli intresserad av fysisk aktivitet.  
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”Dialogen bygger på lösningar man gemensamt kommer fram till ifall en elev inte 

trivs med en viss situation, jag brukar därför fråga varför eleven känner på ett 

visst sätt”, ”Detta hänger ihop med självförtroendet tror jag”(Idrottslärare 1). 

 

 

Sedan avslutar idrottslärare 1 (äldre åldrar) genom att säga att elever ska komma till hans 

lektioner och kunna delta oavsett om det går bra eller dåligt, de ska känna att det är kul 

att komma till idrotten. 

 

För att motivera elever -främst de fysiskt inaktiva förklarar idrottslärare 2 (äldre åldrar) 

att denne ständigt ”tjatar” vikten av rörelse och hur viktig fysisk aktivitet är när det gäller 

hälsa och en sund livsstil.  

 

 

”Jag försöker ständigt tjata och tjata och tjata om vikten av att röra på sig, jag 

pratar om att hjärtat är en muskel som behöver tränas för att må bra och 

så”(Idrottslärare 2).  

 

 

Att man mycket bättre klarar av skolarbete om man är fysisk aktiv är en annan faktor 

idrottsläraren lyfter fram för att motivera eleverna till fysisk aktivitet. ”Jag brukar även 

säga till ungarna att man faktiskt blir bättre på skolarbetet och klarar av det teoretiska 

mycket bättre, deras reaktion är oftast Nej eller jag tror inte på det, så får man igång en 

diskussion ”, säger idrottslärare 2 (äldre åldrar).  

 

Vidare försöker idrottslärare 2 (äldre åldrar) ha ett så varierad utbud aktiviteter som 

möjligt. 

 

”Att ha ett så varierad utbud av aktiviteter som möjligt kan få en fysiskt inaktiv 

men även en fysiskt aktiv elev att bli intresserad av en aktivitet och börja utöva 

det på fritiden”(Idrottslärare 2)  

 

Idrottslärare 2 (äldre åldrar) försöker uppmuntra elever som har en negativ inställning till 

en fysisk aktivitet genom att stärka dem. ”Varför? vad är det som du inte tycker om? vill 

du göra något annat? jag vet att du är duktig, att du vill visa att du gör något nyttigt, jag 

har sett dig”, är frågor idrottslärare 2 säger att hon ställer och försöker få en konversation 

med eleven.  

 

Idrottslärare 1 och 2 (äldre åldrar) påpekar först och främst för att motivera elever till 

fysisk aktivitet yttre motiv, alltså att om man är fysisk aktiv så får man en belöning och 

kan ses som en satsning ellerinvestering inför framtiden.  

 

7.2. • Hur motiverar idrottslärare fysisk inaktiva elever i olika åldrar till fysisk 

aktivitet? 
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Ålderanpassad motivation 

 

Endast för idrottslärare 2 (äldre åldrar) för de äldre åldrarna och idrottsläraren 3 spelade 

åldern en viktig roll. ”Åldern spelar ju givetvis viktig roll för hur man motiverar elever 

till fysisk aktivitet, det är ju så att det man gör under passen måst vara anpassade efter 

ålder, så att det varken blir för tråkigt eller jobbigt”, säger idrottslärare 2 (äldre åldrar).   

 

Idrottsläraren 3 (yngre åldrar) har liknande åsikt.  

 

 

”Man måste ju ta det som passar åldrarna, man kan inte göra något för svårt 

eftersom det upplevs som tråkigt, var och en sak har sin tid, det måste vara en 

trappa som ska hålla de hela tiden stimulerade,”(Idrottslärare 3).  

 

 

Båda idrottslärarna förklarar att man måste anpassa aktiviteterna efter elevernas ålder så 

att de inte blir uttråkade eller upplever övningarna som alltför svåra. 

 
Tidigare idrottserfarenheter 

 

Idrottslärare 1(äldre åldrar) vill inte förmedla sina tidigare personliga erfarenheter inom 

idrott. Som före detta elitspelare i handboll, basket och fotboll är han insatt och erfaren i 

tävlingsmoment.  

 

 

”Det här med tävling vet du, ja, det kan få väldigt negativa intryck till fysiskt 

inaktiva elever, speciellt när man har som mål att motivera, de kan känna sig 

stressade, utsatta och få en känsla av obehag till idrott, jag är därför vaccinerad 

från tävling”(Idrottslärare 1).  

 

 

Idrottslärare 1(äldre åldrar) inser riskerna med aktiviteter som har med tävling och 

resultatmätning att göra då de kan få en elev utsatt, känna obehag, press och få en negativ 

bild av fysisk aktivitet. Detta hjälper inte alls de omotiverade eller fysisk inaktiva elever 

att börja med fysisk aktivitet och har valt därför att ta avstånd, avlutar idrottslärare 

1(äldre åldrar).  

 

Idrottslärare 2 (äldre åldrar) som varit aktiv inom handboll, fotboll och speciellt 

taekwondo försöker förmedla sina tidigare positiva idrottserfarenheter i undervisningen.  

 

 

”Jo du vet, jag tar in mina tidigare idrottserfarenheter då jag förklarar varför jag 

valde att börja med det, kan kanske genom det även motivera 

ungarna”(Idrottslärare 2).   
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Vidare förklarar idrottslärare 2 (äldre åldrar) att då denne tidigare tävlat hjälpt till att inse 

nackdelarna med tävlingsinriktad idrott.”Jag har insett hur tävling kan vara förödande 

för de fysiskt inaktiva eller omotiverade eleverna, då de kan få negativa erfarenheter”. 

Därför har idrottslärare 2 (äldre åldrar) valt att arrangera aktiviteterna på ett sätt som 

begränsar tävlingsmoment. Idrottslärare 2 (äldre åldrar) förklarar att detta med vikten av 

att minimera risken för att någon elev – främst en inaktiv sådan - ska utsättas för 

erfarenheter som kommer ge honom/henne en negativ bild av fysisk aktivitet. 

 

De tidigare idrottserfarenheterna som löpare och gymnast har idrottslärare 3 (yngre 

åldrar) använt för att engagera barnen. Idrottslärare 3 (yngre åldrar) förklarade för barnen 

att hon/han sprang mycket.  

 

 

”Barnen blev jätte ivriga när jag förklarade det jag gjorde när jag var yngre, de 

ville springa, hålla på med ringar, plintar och redskap, så vi hade en hel del 

spring och gymnastik här”(Idrottslärare 3).  

 

 

Idrottslärare 3 (yngre åldrar) säger att eleverna ser en som förebild, ”man vill ju vara som 

idrottsläraren”. Men när det kommer till tävlingsmoment påpekar idrottsläraren 3 (yngre 

åldrar) att man försöker minska på det så mycket det går för att elever inte ska uppleva 

någon tävling eller utslagning i det de gör. 

 

  

”Jag försöker undvika och eliminera tävlingen så mycket det går så att inte 

främst de omotiverade eleverna ska uppleva det i en aktivitet, det kan ju få de att 

bli utpekade”(Idrottslärare3).  

 

 

Det gör idrottsläraren 3 (yngre åldrar) eftersom tävling/utslagning kan ge negativa 

erfarenheter och kan göra att lever känner sig utsatta, främst då för de omotiverade eller 

fysiskt inaktiva elever. 

 

8. DISKUSSION 

 

Resultatet av de tre idrottslärarnas utsagor visar tydligt att de försöker motivera, 

uppmuntra och stimulera elever i olika åldrar till fysisk aktivitet. Det skiljer en del på hur 

idrottsläraren för de yngre åldrarna motiverar sina elever till skillnad från de två 

idrottslärarna som verkar inom de äldre åldrarna. I deras svar finner man både likheter 

och skillnader. 

 

Uppsatsens syfte var att ta reda på hur idrottslärare för olika åldrar gör för att motivera 

fysiskt inaktiva elever till fysisk aktivitet; och om det fanns någon/några framträdande 

motiv idrottslärarna ville förmedla till eleverna för att få de att börja med fysisk aktivitet.  
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8.1. • Finns det några framträdande motiv som idrottsläraren vill förmedla för att 

motivera de fysisk inaktiva eleverna? 

 

Egenvärden och investeringsvärden 

 

Idrottslärare 3 (yngre åldrar) försöker motivera sina elever till fysisk aktivitet först och 

främst genom att ordna med aktiviteter som upplevs som roliga och positiva. 

Idrottsläraren 3 vill att eleverna ska komma avslappnade till idrotten och inte behöva 

tänka på något annat när de utför aktiviteterna.  Med det menar idrottsläraren 3(yngre 

åldrar) att elever ska bli motiverade till fysisk aktivitet för dess egen skull. På så sätt är 

idrottsläraren 3 (yngre åldrar) övertygad om att eleverna kan få en positiv bild av fysisk 

aktivitet.  

 

Idrottslärare 1 och 2 (äldre åldrar) hade däremot en motsatt syn och tyckte det är 

väsentligt att muntligt motivera till fysisk aktivitet. För dessa lärare var det viktigt att ofta 

prata om vilken positiv inverkan fysisk aktivitet har på saker som konditionen, kroppen 

och hälsan genom att motverka sjukdomar och förebygga skador. För idrottslärare 2 

(äldre åldrar) var det viktigt att påpeka den fysiska aktivitetens positiva inverkan på 

skolarbetet. Genom att ”tjata” på eleverna om vikten av att röra på sig sätts en grund för 

de att reflektera över det i framtiden. Både idrottslärare 1 och 2 (äldre åldrar) motiverade 

eleverna först och främst genom teori och betonade hur viktigt det är att satsa på motion 

och fysisk aktivitet. Man skulle kunna sammanfatta det med att de försökte motivera 

eleverna till fysisk aktivitet genom ”yttre motiv”. Att idrottslärare 1 och 2 (äldre åldrar) 

anseende av de yttre motiven som viktiga för elevernas motivation och intresse av idrott 

och fysiska aktivitet stämmer bra överrens med en av Raustorps (2004) lärarstrategier, 

som heter ”diskutera värdet av fysisk aktivitet”.  De gör detta genom att försöka få elever 

– främst fysiskt inaktiva - att bli intresserade av motion genom att se det som en 

investering för framtiden. 

 

Av de ovanstående motiv som idrottslärarna använder för att sporra sina elever till fysisk 

aktiv kan man dra kopplingar och hitta liknande innebörder i Lars-Magnus Engströms 

begrepp egenvärde och investeringsvärde (Engström, s. 23). Johan Arnegård (2002, 

s.112) tolkar dessa två begrepp förklarar det av utövaren uppfattade syftet med att ägna 

sig åt olika kroppsövningar och fysisk aktivitet i stort. Med egenvärde menas att en fysisk 

aktivitet motiveras för den spänning, det äventyrliga och den ”rolig stund” den förmedlar. 

Dess centrala mål är upplevelsen ”här och nu”(Engström, 2002, s. 23). Njutningen som 

aktiviteten ger är utövarens belöning och det ”unika” med den. Egenvärdet är en känsla 

av vederkvickelse, avkoppling och gemenskap. Den utförs för ”dess egens skull” utan 

vilja att uppnå något konkret som tävlingsframgång eller bättre hälsa (Ibid, s. 23,). 

Investeringsvärdet tolkas av Johan Arnegård(2002, s.112) som skriver att det är i sin tur 

det motsatta till egenvärdet. Fysisk aktivitet ska motiveras som en investering för 

framtiden. Det kan handla om att vara fysisk aktiv för att vinna prestige, nå goda 

tävlingsresultat eller för att det är nyttigt och bra ur ett hälsoperspektiv. Belöningen 

kommer i ett senare skede. Målet med aktiviteten är av en långsiktig karaktär (Arnegård, 

2002, s.112). 
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Tolkningen av de framträdande motiven som idrottslärarna i de äldre åldrarna vill 

förmedla för att motivera de fysisk inaktiva eleverna skiljde sig från idrottsläraren för de 

yngre åldrarnas framträdande motiv. Talet om det roliga som framgår av utsagan från 

idrottslärare 3 (för de yngre åldrarna) är ett sätt för denne att motivera till fysisk aktivitet 

”för dess egen skull”.  

 

Utifrån tolkningen av idrottslärarnas 1 och 2 (för de äldre åldrarna) utsagor är deras 

främsta argument till att motivera fysisk inaktiva elever är ”av yttre motiv”. Detta kan ses 

som ett sett att motivera fysisk aktivitet genom ”belöning”, dvs. vad man får ut av fysisk 

aktivitet och inte för ”dess egen skull”. Genom sina biologilektioner får idrottslärare 1(för 

de äldre åldrarna) fler tillfällen att prata om hälsa och på så sätt motivera sina elever. 

Återigen ser man hur de yttre motiven kommer fram då idrottsläraren 2 (äldre åldrar) 

uttrycker sig på följande sätt: ”jag vet att du är duktig”, jag har sett dig” och ”du vill visa 

att du gör något nyttigt”. 

 

8.2. • Hur motiverar idrottslärare fysisk inaktiva elever i olika åldrar till fysisk 

aktivitet? 

 

Meningsskapande logiker i idrottsundervisningen 
 

Idrottslärarna hade även andra ”motivationsmetoder” som de använde sig av för att få 

elever att tycka om och motiveras till fysisk aktivitet. Gemensamt för idrottslärarna var 

deras användande av en så bred och varierande idrottsundervisning som möjligt för att ge 

eleverna möjlighet att prova på olika aktiviteter. Genom att prova på olika aktiviteter 

skulle de förhoppningsvis hitta något de fastnade för och ville utöva på fritiden. 

Idrottslärarna ansåg dessutom gemensamt att dialog och kommunikation är viktiga 

förutsättningar för att stärka en elev som saknar intresse för idrott och fysisk aktivitet. 

Detta kan knytas samman med det Raustorp (2004, s. 69) skrev om självförtroende, att 

det är viktig för att få elever att våga utföra fysiska aktiviteter och känna att man lyckas 

med det man företar sig gör en aktivitet givande och stimulerande. Enligt alla 

idrottslärarna kan självförtroendet stärkas genom att inte utsätta dessa elever för 

situationer som skulle kunna vidare försämra deras syn på idrott. Detta utsättande kunde 

ske genom tävling, utslagning eller resultatmätning. Den logik som Engström (2010, s. 

53-58) skriver om och kallar ”tävling och rangordning” sågs därför av idrottslärarna som 

felaktig i deras strävan att motivera elever, framförallt de fysiskt inaktiva. Gemensamt för 

idrottslärarna var därmed att de försökte minska inslag av ”tävling och rangordning” på 

sina lektioner så att eleverna inte behövde uppleva denna logik eller praktik i 

idrottsundervisningen. Orsaken till detta var att denna logik kunde leda till att eleverna 

fick dåliga erfarenheter av fysisk aktivitet.  

 

I och med intresset hos idrottslärare 1 och 2 (äldre åldrar) av att använda sig av ”yttre 

motiv” för att få sina elever motiverade, kan ses som ett uttryck för Engströms (2010, s. 

61-63) logik ”fysisk träning”. Idrottslärare 1 och 2 (äldre åldrar) försöker alltså motivera 

elever - främst de fysiskt inaktiva- genom logiken fysisk träning då de försöker förmedla 

att belöningen kommer efteråt och att man bör vara fysisk aktiv då man kan uppnå ökad 

muskelmassa eller förbättrad fysisk prestationsförmåga.  
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Idrottslärare 1 (äldre åldrar) påpekade att denne försökte förmedla vikten av deltagande 

oavsett om det går bra eller dåligt. Detta tolkas som att idrottsläraren 1 (äldre åldrar) 

jobbade efter att eleverna skulle även förutom att bara bli påminda om vikten av att röra 

sig uppleva logiken ”lek och rekreation”. Idrottslärare 3 (yngre åldrar) var av samma 

åsikt då dennes främsta motiv var att eleverna skulle uppleva fysisk aktivitet som något 

”roligt”.  

 

Idrottslärarnas habitus 

 

När det gäller idrottslärarnas tidigare erfarenheter - deras habitus - inom motion och 

idrott hittades både gemensamma och skilda svar. Idrottslärarna hade tidigare varit aktiva 

inom tävlingsidrott. Trots - eller på grund av - det bestämde sig samtliga för att eliminera 

tävlingsmomenten då de insåg att det inte hjälpte i arbetet med att motivera elever till 

fysisk aktivitet. Idrottsläraren 3 (yngre åldrarna) har däremot även till viss del dragit nytta 

av sin tidigare idrottserfarenhet genom att prata om det för eleverna. Det visade sig att 

eleverna fick upp intresset av det läraren tidigare hade utövat och ville även själva börja 

med det. Detta fenomen berodde på att elever i de yngre åldrarna såg upp till 

idrottsläraren som vuxen och vill vara som denne. Idrottslärarnas habitus (Broady, 1991, 

s. 228) ska endast användas om den kan komma till nytta på ett positivt sätt. Att man 

tidigare hade tävlat sågs inte alltid som positivt vilket ledde till att lärarna fattade beslutet 

att inte lyfta fram det i sin undervisning. Idrottslärarnas beslut att mer eller mindre 

eliminera tävlingsmomenten är något positivt för de fysiskt inaktiva eleverna. Detta 

stämmer väl överrens med Sandahl (2005, s. 282-283) teori om att idrottsundervisning 

som influerats av lärarens egna tidigare fritids- och idrottserfarenheter medför 

konsekvenser. De aktiva eleverna drar nytta av det eftersom de redan är insatta i tävling, 

medan de fysiskt inaktiva inte får så mycket att säga till om vilket leder till att de blir 

omotiverade och i längden uteblir från fysisk aktivitet. 

 

Tolkningen av svaren på frågeställningen hur motiverar idrottslärare fysiskt inaktiva 

elever i olika åldrar till fysisk aktivitet? är att samtliga lärare försöker ha ett varierat 

utbud av aktiviteter, försöker att stärka självförtroendet och vikten av att inte utsätta 

eleverna för tävlingsmoment som väsentliga förutsättningar för att motivera en elev och 

samtidigt undvika att den får negativa bilder eller erfarenheter av fysisk aktivitet. 

 

Tolkningen av Idrottslärare 3 utsaga (yngre åldrar) visar att endast denne har dragit nytta 

av att berätta vad denne gjort i sina tidigare idrottserfarenheter, men väljer samtidigt bort 

tävlingsmomentet precis som idrottslärarna 1 och 2 (äldre åldrar) eftersom detta kommer 

inte att hjälpa idrottslärare 3 (yngre åldrar) med att motivera fysiskt inaktiva elever och 

elever i allmänhet. 

 

8.3. Relation till tidigare forskning inom området 

 

I resultatet hittades vidare likheter med tidigare studier som gjorts i ämnet. Idrottslärarnas 

vilja att ha en varierad idrottsundervisning med ett så stort utbud av aktiviteter som 

möjligt stämmer överens med Jane Meckbachs (2004, s. 83-96) tidigare studie skola – 
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idrott – hälsa. Meckbachs (2004, s. 83-96) resultat visade liknande svar i lärarnas försök 

att stimulera elever till att hitta någon form av motionsaktivitet som de trivdes med. Detta 

gjorde de genom att variera idrottsundervisning. Resultatet stämde även överrens med 

idrottsläraren för de yngre åldrarna. Precis som idrottsläraren för de yngre åldrarna 

försökte majoriteten av lärarna i Meckbachs (2004, s. 83-96) studie få elever att uppleva 

fysisk aktivitet som något roligt och ha kul genom den på lektionerna. 

 

Idrottslärarnas framträdande motiv till att motivera fysiskt inaktiva elever stämde i sin tur 

även överens med Jakobssons (2004, s. 105) studie. Resultatet i Jakobssons (2004, s. 105) 

undersökning visade att lärarna tyckte att det var viktigt att uppmuntra elever till att 

uppleva motion som roligt och ha kul på idrottslektionerna. Detta skulle hjälpa dem vilja 

förbli fysiskt aktiva på fritiden, vilket stämmer överens med metoden idrottsläraren för de 

yngre åldrarna i min studie utgick från. Samma studie av Jakobsson (2004, s. 105) visade 

att lärare i ämnet såg det som en investering inför framtiden att väcka elevernas vilja att 

röra på sig. Detta hänger väldigt bra ihop med det som idrottslärarna för de äldre åldrarna 

i denna studie ansåg vara huvudmotivet för fysisk aktivitet. 

 

Studierna ovan kan tolkas som att de skiljer sig en del från studiens svar. Lärarna i 

ovanstående studier kombinerar genom att både vilja motivera eleverna till fysisk 

aktivitet eftersom det är roligt men även som en investering inför framtiden. Skolans 

fallstudie visade däremot att idrottslärarna valde antingen eller. Idrottslärare 3 (yngre 

åldrar) använde sig endast av det roliga i idrotten för att motivera sina elever och nämnde 

inget om den som en investering inför framtiden. För idrottslärarna 1 och 2 (äldre åldrar) 

gällde det motsatta då de föredrog att motivera eleverna för ”hälsans skull” genom de 

”yttre motiven”.  

 

9. Slutsatser 

 

Det hittades tydliga skillnader mellan idrottslärarna 1 och 2 (äldre åldrar) i jämförelse 

med idrottslärare 3 (yngre åldrar), i arbetet med att motivera de fysiskt inaktiva eleverna. 

Man kunde även se en åldersmässig skillnad i åldrarna hos de barn lärarna undervisade. 

De yngre eleverna blev av idrottsläraren motiverade för den fysiska aktivitetens egen 

skull – alltså dess ”egenvärde” - medan de äldre eleverna motiverades av idrottslärarna 1 

och 2 (äldre åldrar) för den fysiska aktivitetens ”yttre motiv”, dess ”investeringsvärde”.   

 

Lärarna förklarade vidare att de försöker ha en så mycket varierad idrottsundervisning 

som möjligt, men gav inga exempel på vad denna undervisning innebär. En varierad 

idrottsundervisning kan för en lärare till exempel vara olika bollspel eller bollsporter till 

exempel fotboll, basket eller handboll, och behöver inte alls vara olika aktiviteter eller 

logiker (Engström, 2010) i skiftande miljöer. En lärare kan med andra ord uppfatta en 

pendling mellan fotboll och handboll som variation av idrottslektionen, trots att 

”konceptet” (bollsport) förblir densamma. En elev skulle istället kunna föredra variation 

genom att t.ex. vilja uppleva ett ”naturmöte” - en av Engströms (2010, s.69-70) logiker. 

Detta kan vara förödande för elever som avskyr bollspel, vilket kan leda till motsatta 

effekter än önskade, att motivera till fysisk aktivitet. Tolkningen av lärarnas ”varierade 

idrottsundervisning”, hoppas är en målsättning att låta elever få möta och uppleva fysiska 
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aktiviteter som inte är vanliga och inte liknar varandra. För de fysiskt inaktiva eleverna 

skulle det förmodligen vara bra att uppleva logiker som till exempel naturmöte, uttryck, 

rörelse till musik eller lek och rekreation, då de kan på så sätt få smak och kanske fastna 

för något nytt de inte hade provat förr (Engström, 2010). För mig är detta en bra variation 

som idrottslärarna kan arrangera aktiviteter efter. Alla elever är inte likadana; en kanske 

blir intresserad av bollspel medan en annan kanske får intresse för ett naturmöte. 

 

Ett av svaren var en intressant jämförelse med elever i högre och yngre åldrar som sa att 

det var fler elever i de högre åldrarna som var fysiskt inaktiva. Om man kopplar detta till 

motivation - som var syftet– kan man tolka det som att de äldre eleverna också vill 

uppleva aktiviteter som är roliga för att genom dem motiveras och bli intresserade eller 

stimulerade till fysisk aktivitet. Att ständigt få höra om vikten av att röra på sig som en 

bra investering för framtiden kan få de att uppfatta detta som ”order” eller lättsamt 

avfärda det genom att säga att de ”redan vet det”. Som ung lever man i nuet utan att tänka 

och bekymra sig alltför mycket för eventuella konsekvenser i framtiden. Det de äldre 

eleverna möjligen skulle vilja uppleva är aktiviteter för deras egen skull, utan någon 

”större meningen”. Även de har ett behov - precis som de yngre eleverna – av att uppleva 

att ”det här är roligt” och ”detta ska jag prova på sen, efter skolan”. Utmaningen bör 

därmed ligga på hur man kan motivera äldre elever till att se och uppleva fysisk aktivitet 

som något kul. I framtiden skulle min önskan vara att undersöka vad det är som drar 

eleverna i de äldre åldrarna bort från fysisk aktivitet i kontrast till de yngre som är 

betydligt aktivare.  

 

10. METODDISKUSSION 

 

I och med att undersökningen är en form av fallstudie är det ännu en gång av vikt att 

påpeka att resultaten inte bör tolkas som bevis på ett mönster eller en allmängiltig 

sanning. Resultaten och slutsatserna gäller för den skola som undersökts. 

 

Innan arbetet sattes igång hade jag tänkt mig både en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning för att få kunskap inom problemområdet som även används inom många 

forskningsstudier (Trost, 2005,l s.19). Jag bestämde mig för att vara konsekvent och inse 

att detta arbete är av en väldigt begränsad omfattning, vilket innebar att stryka tanken på 

kvantitativa metoder i form av enkäter. Vidare bestämdes det därför att utföra intervjuer 

av kvalitativ karaktär. Undersökningen kunde ha gjorts mer kvantitativ genom att 

involvera ett antal elever. På så sätt skulle problemområde kunna angripas från flera håll. 

Elevernas svar skulle förmodligen mer eller mindre antingen bekräfta eller förneka 

lärarnas utsagor; dessa skulle vidare kunna analyseras för att bestämma samstämmigheten 

mellan elever och lärare. Ett ytterligare sätt att göra det på skulle vara jämföra 

idrottslärarnas utsagor med andra idrottslärares i Stockholmsområdet. Denna ytterligare 

information skulle förmodligen lyfta uppsatsen en dimension och leda till andra resultat 

och slutsatser. 

 

Tolkningsföreträdet kan ha lett till missuppfattningar av utsagorna under intervjuerna. 

Samtidigt är ingen helt utan förutfattade meningar, påverkade som vi alla är av vår 

samtid, som forskare strävar vi dock efter att vara så objektiva som möjligt. Ett sätt att 
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vara det är just att uppmärksamma andra på en undersöknings svaga punkter. I detta fall 

skulle det kunna innebär att tolkningsföreträdet undermedvetet vinklade förståelsen av 

idrottslärarnas utsagor till ett håll som passar forskaren och dennes föreställningar. Ett 

sätt att minska effekterna av något sådant skulle kunna vara att spela in intervjuerna. Att 

behöva skriva allt för hand tar tid och uppmärksamhet vilket kan ha stört interaktionen 

mellan mig och respondenten. En annan nackdel var den förhöjda risken att missa viktig 

information medan jag koncentrerade mig på skrivandet. När skrivandet tar så mycket tid 

och uppmärksamhet finns även givetvis risken att missa respondenternas rektioner i form 

av kropps- och ansiktsuttryck. Användandet av bandspelare hade dessutom gett intervjun 

bättre flyt då jag som intervjuare hade varit helt fokuserad på min respondent. 

Bandspelare kan dock även ha sina nackdelar då den kan få människor att känna sig 

hämmade. Intervjupersonerna kan finna det pinsamt att bli inspelade och se det som 

något det inte finns någon återvändo från. Att tänka i termer av ”sagt är sagt” skulle 

kunna göra de nervösa. Direkt efter intervjuernas genomförande transkriberades och 

sammanställdes svaren. På så sätt skulle man fått tid att efter deras genomförande i lugn 

och ro gå igenom dem en gång till för att i lugn och ro reflektera och eventuellt 

omvärdera första uppfattningen. Det skulle även motverka stressen att hinna anteckna allt 

samtidigt som man måste uppfatta och se till att inte miss något av det lärarna sade.  

 

Om studien hade inriktat sig i större mån till de avancerade teorierna om motivation 

kunde undersökningen kommit ett steg närmare en utförligare förklaring av resultaten. 

Uppsatsen var samtidigt av en omfattning och karaktär som inte lämpade sig för 

utförligare och djupare befästa resultat. Den bör i stället ses som en liten pusselbit till det 

den tidigare forskningen tillfört och det som den framtida forskningen förhoppningsvis 

kommer tillföra.  
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BILAGA 1 

 

Förfrågan om deltagande i intervju 
 

Mitt namn är Stefanos Katsaris och jag studerar till idrottslärare på Stockholms 

universitet. Just nu läser jag min fjärde termin inom den allmänna utbildningsområde 

(AUO 2) på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Kursen jag läser heter självständigt 

arbete (SGSAEP) och innebär att jag ska skriva en uppsats inom mitt profilområde idrott 

som jag finner intressant i att undersöka. 

 

Det jag har valt att undersöka och problematisera är hur lärare i idrott och hälsa 

motiverar elever i olika åldrar till fysisk aktivitet? Jag vill se hur olika idrottslärare 

arbetar med elever för att väcka deras nyfikenhet, intresse och uppmuntra dem till fysisk 

aktivitet. Jag anser att motivationsarbetet i idrott och hälsa är något viktigt och intressant. 

Jag skulle därför vara intresserad om att veta vad du som erfaren idrottslärare tycker om 

det? På vilket sätt tycker du att idrottsläraren ska jobba för att motivera elever? Tycker du 

över huvudtaget att idrottslärare ska behöva arbeta med det och vad är dina tankar och 

idéer om det? 

 

Jag hade tänkt mig att göra intervjuer med min Vfu-skolas idrottslärare. Intervjuerna 

kommer att ta utgångspunkt i de ovanstående, övergripande frågorna. 

 

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

spela in intervjuerna. Din medverkan kommer givetvis att vara anonym i min uppsats. 

Om du har frågor kan du ta kontakt med mig på nedanstående kontaktuppgifter. Jag 

hoppas du kan ge mig besked om ditt eventuella deltagande så snart som möjligt. Om jag 

inte hör något från dig inom en vecka hoppas jag det går bra om jag ringer dig för besked 

om ditt eventuella deltagande. .  

 

Med vänlig hälsning 

 

Namn: Stefanos Katsaris 

 

Telofnnummer: 076 941 7272 

 

Email: el.greco@live.se 
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BILAGA 2 

 
FRÅGEGUIDE 
 

1. Vad har du för utbildning? 

 

 

2. Hur många års erfarenhet har du inom yrket? 

 

 

3. Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 

 

4. Var är det bästa med att undervisa i idrott? 
     Vad kan vara jobbigt? 
 

5. Har du många elever som sysslar med föreningsidrott på fritiden eller är på annat sätt fysisk 

aktiva? Tycker dessa elever om undervisningen i idrott och hälsa? Varför? Varför inte? 
 

 

6. Har du elever som inte sysslar med föreningsidrott på fritiden och är fysisk inaktiva? Tycker dessa 

elever om undervisningen i idrott och hälsa? Varför? Varför inte? 

 

 

7. Har du elever som inte vill delta i idrottsundervisningen? Vad tror du detta har för olika orsaker? 

 

 

8. Hur försöker du motivera eller stimulera elever till fysisk aktivitet genom idrottsämnet? 

 

 

9. Spelar elevernas inställning någon roll för hur du motiverar elever? 
     Spelar åldern någon roll till hur du motiverar elever? 
 

 

10. Vad kan det finnas för skäl till att elever är ointresserade av idrott och hälsa eller fysisk aktivitet 

ur huvudtaget? 

 

 

11. Hur gör du för att stärka elever som inte är aktiva eller inte deltar under idrottslektionerna? 
        Erbjuder du något annat alternativ? 
        Brukar det finnas någon lösning för att de ska bli intresserade? 
 

 

12. Vad tror du man behöver göra för att motivera omotiverade elever till fysisk aktivitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 


