
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport nr: 2012ht00191 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

 ”Jag hämtar dem hemma…” 
- En studie om hur lärare upplever och 

arbetar med att motivera elever inom 

idrott och hälsa under grundskolans 

senare år 

Lii Lehtinen 

Handledare: Johnny Takats 

Examinator: Esbjörn Larsson 



2 

 

Sammanfattning 

I takt med samhällets utveckling och människans alltmer stillasittande vardag har motivation 

visat sig ha stor betydelse för huruvida människan engagerar sig inom fysisk aktivitet eller 

inte. Denna studies syfte har varit att undersöka idrottslärares syn och uppfattning gällande 

motivation och dess betydelse. De frågeställningar studien utgått från är följande: 

- Hur definierar idrottslärare förmågan att kunna motivera? 

- Vilka egenskaper anser idrottslärare är viktiga för att kunna motivera? 

- Vilka metoder/verktyg använder sig idrottslärare av i arbetet med att motivera elever 

till fysisk aktivitet? 

Studien har utförts genom en kvalitativ ansats där metoden var halvstrukturerade intervjuer. 

Respondenterna består av fyra idrottslärare verksamma inom grundskolans senare år. Lärarna 

arbetar i Uppsala med omnejd och har varierande erfarenhet med minst två år inom yrket.  

Resultatet visar att lärarna har svårt att definiera begreppet motivation. Däremot kan samtliga 

lärare förklara förmågan att kunna motivera. Gällande egenskaper upplevs förmåga att 

kommunicera, att vara en förebild/bra ledare, kunna avdramatisera, skapa relationer och 

miljön som viktiga kvaliteter i motivationsarbetet. Som verktyg i arbetet att motivera eleverna 

till fysisk aktivitet nämns individanpassning, kommunikation samt valmöjligheter.  

 

Nyckelord: Grundskollärare, intervjustudie, motivation, fysisk aktivitet, idrott och 

hälsa, Självbestämmandeteori 
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Inledning 
Mitt val av framtida yrke som idrottslärare grundar sig i mitt brinnande intresse för idrott men 

även den möjlighet jobbet ger att motivera unga att finna glädje i fysisk aktivitet. Jag har en 

stor nyfikenhet för motivationens funktion och dimensioner och detta leder till att jag ofta 

pratar om motivation och undrar hur andra människor upplever det. På gott och ont. Jag är 

uppvuxen med gruppidrotter där motivation alltid varit viktigt och jag har med hjälp av mina 

erfarenheter utvecklat ett intresse för att motivera andra. Det ska tilläggas att mina 

erfarenheter varierar, jag har upplevt ledare som fått mig att utvecklas mer än jag själv trott 

varit möjligt men även ledare som förmodligen inte vetat innebörden och vikten av motivation 

där utvecklingskurvan varit den motsatta. De tillfällen jag haft stöd och positiv miljö att 

utvecklas i har jag funnit aktiviteter mycket tillfredsställande. När miljön varit det omvända, 

ickeengagerande och utan stöd, har det lett till att jag än idag har negativa minnen kring 

aktiviteten som resulterat i att jag undviker den. Det är till störst del på grund av mina 

negativa erfarenheter som jag idag kastar mig över litteratur, artiklar eller böcker gällande 

ämnet och det är därför jag ägnar min studie åt just motivation.  

Inom skolans idrottsväggar förekommer, precis som inom vilket annat ämne som helst, en stor 

variation gällande intresse och lärares undervisningsmetoder. Ledares förhållningssätt till våra 

unga och förmåga att väcka intresse för fysisk aktivitet har stor betydelse. Därför ägnas denna 

studie till att undersöka idrottslärares metoder att stimulera unga till fysisk aktivitet.  
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Bakgrund 
Detta inledande avsnitt syftar till att tydliggöra och presentera bakomliggande orsaker till 

studien. Nedan följer en kort presentation av svenska levnadsvanor, skolans betydelse för 

folkhälsan samt hur läroplanen (Lgr11) förhåller sig till motivation. 

Definitioner 
Under denna rubrik definieras motivation samt fysisk aktivitet. Begreppsdefinitionerna syftar 

till att eliminera eventuella frågeställningar gällande begreppens betydelse.  

Motivation 

Ordet motivation används av människan i varierande situationer men vad betyder motivation 

och att vara motiverad? Nationalencyklopedin (NE) definierar motivation på detta sätt: 

Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi 

gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum att organismer 

konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden (NE, 2012-11-28) 

I enlighet med NE:s definition förklarar Vallerand motivation som ett sätt att beskriva de inre 

och/eller yttre krafter som leder till agerande i form av initiativtagande, intensitet och 

uthållighet (2004:427). Att vara motiverad menar Deci och Ryan innebär att ha ett inre behov 

att göra något (2000b:54). En person som är motiverad har impulser och inspiration att utföra 

den uppgift som är framför dem (ibid.) I fortsättningen är det dessa definitioner jag syftar till 

när jag beskriver motivation och att vara motiverad. 

Fysisk aktivitet 

För definitionen av fysisk aktivitet har jag tagit hjälp av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet 

(YFA). YFA är en förening representerad av läkare, sjukgymnaster, idrottslärare och 

folkhälsovetare som samarbetar med Statens Folkhälsoinstitut i arbetet att förbättra den 

svenska folkhälsan (YFA, 2012). Definitionen lyder: 

Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. 

Detta innebär all typ av muskelaktivitet som till exempel promenader, hushålls- och 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning (YFA, 2009:23) 

Vidare beskriver YFA hälsofrämjande fysisk aktivitet vara all fysisk aktivitet som på något 

sätt påverkar hälsoaspekten positivt, det vill säga en förbättring av den fysiska kapaciteten 

utan att utsättas för skador (ibid.) På uppdrag av Folkhälsoinstitut har YFA arbetat fram 

rekommendationer gällande den hälsofrämjande fysiska aktiviteten. Resultatet: 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare 

hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten 

(YFA, 2008:39)  

Ovanstående rekommendationer gäller dock inte barn och ungdomar som bör ha en högre 

aktivitetsgrad för att behålla eller förbättra hälsan. Barns och ungdomars fysiska aktivitet ska 

uppgå till eller vara mer än 60 minuter per dag och kan vara uppdelad i kortare pass. 
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Aktiviteten ska varieras och innehålla både måttlig och hård intensitet samt vara allsidig 

(ibid.). 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet, alltså den aktivitet som motverkar välfärdssjukdomar, menar 

Folkhälsoinstitutet innebär aktivitet med minst måttlig intensitet (2012:11). För att uppnå 

måttlig intensitet krävs till exempel raska promenader, hoppa hopprep, jogging eller 

trädgårdsarbete.  

Hälsoläget 
Varje år kostar ohälsosamma levnadsvanor det svenska samhället 120 miljarder kronor. 

Kostnaderna beror på produktionsbortfall i samband med sjukfrånvaro, förtida död, hälso- och 

sjukvård, läkemedel samt rehabilitering (Folkhälsoinstitutet, 2010:9). Fysisk inaktivitet och 

dess följdsjukdomar (bröst- och tjocktarmscancer, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, högt 

blodtryck, depression och ångest) kostar samhället 7 miljarder kronor varje år (ibid:36). Sett 

ur ett globalt perspektiv är fysisk inaktivitet den fjärde största orsaken till förtida död 

(Världshälsoorganisationen, 2010:10). Utgår man från YFA:s rekommendationer om 30 

minuters fysisk aktivitet varje dag kan man fastställa att en tredjedel av den svenska 

befolkningen är inaktiv (Folkhälsoinstitutet, 2010:17). Förenklat innebär detta att inaktiviteten 

har lett till att var tredje svensk kvinna och varannan svensk man lider av övervikt (ibid.).  

Ekberg förklarar att samhällets förändring också påverkar förutsättningarna för fysisk aktivitet 

(2009:24). Inaktiviteten är en följd av samhällets utveckling där den fysiska ansträngningen 

skjuts till fritiden (YFA, 2008:5; Ekberg, 2009:24). Tv -tittande, stillasittande arbeten samt 

tillgången till datorer bidrar alla till minskandet av den aktiva livsstilen (Folkhälsoinstitutet, 

2012:11). Vi har tillgång till bekväma transportmedel i form av bilar, bussar och spårvagnar 

vilket leder till att promenader eller cykelturer väljs bort till förmån för det enkla. Endast 4 

procent av dagen ägnas enligt Folkhälsoinstitutet till hälsofrämjande fysisk aktivitet 

(2012:11). Enligt forskning innebär den stillasittande vardagen att människans 

energiförbrukning är densamma som i vila, vid hälsofrämjande fysisk aktivitet kan däremot 

energiförbrukningen mångdubblas (ibid.). 

Barns och ungdomars hälsa 
Folkhälsoinstitutet (2011:21) beskriver i en rapport utförd i syfte att undersöka 

högstadieelevers hälsa att 15- 20 procent av barnen idag är överviktiga och 3- 5 procent lider 

av fetma samtidigt som tidigare forskning visat på snabb minskning av fysisk aktivitet inom 

åldrarna 13 -18 år (Isberg, 2009:14). Minskad aktivitetsnivå tillsammans med ökande andel 

överviktiga anses även vara orsaken till ungdomars försämrade psykiska välbefinnande 

(Statistiska Centralbyrån, 2007:22). Folkhälsoinstitutets rapport visar att endast 42 procent av 

pojkarna och 30 procent av flickorna uppnår rekommendationerna om 60 minuter fysisk 

aktivitet dagligen (2011:22). En fjärdedel av ungdomarna är inaktiva och tränar således aldrig 

(ibid:50). Förutom övervikt, fetma och inaktivitet visar forskning att stress, sömnproblem och 

huvudvärk är frekvent förekommande för barn och ungdomar i åldrarna 10 -18 år (Statistiska 

Centralbyrån, 2007:7). 
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Skolans roll & ämnets betydelse 
Skolan har visat sig ha stor betydelse i arbetet mot en bättre folkhälsa. Forskning visar att det 

finns ett tydligt samband mellan betyg och hälsa där individer med längre och avslutade 

studier ges bättre förutsättningar att uppnå goda levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2012:58). 

Ungdomar som slutar grundskolan med ofullständiga betyg löper större risk för arbetslöshet 

vilket på sikt har betydelse för hälsan (ibid:11; Folkhälsoinstitutet, 2012:22). Statistik visar att 

lågutbildade löper större risk att dö en för tidig död (Socialstyrelsen, 2012:7). Orsakerna till 

att högutbildade uppges ha bättre levnadsvillkor anses vara deras förmåga att söka aktuell 

information och lösningar till de problem som uppstår via de databaser som finns tillgängliga 

(Folkhälsoinstitutet, 2012:22).  

Vårterminen 2012 nådde nästan en fjärdedel (22,6 procent) av niondeklassarna inte upp till 

målen i ett eller fler ämnen (Skolverket, 2012). Sedan 2003 har andelen som inte uppnått 

målen idrott och hälsa legat stabilt på sju procent (ibid.). Genom tidiga åtgärder i form av ett 

aktivt måluppfyllelse- och hälsoarbete kan man bespara samhället de kostnader som uppstår 

på grund av ofullständiga betyg samt motverka brist på fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 

2012:35). Grundskolan är gemensamt för Sveriges invånare och det centrum våra unga kretsar 

kring. Skolmiljön är därmed den bästa platsen att utveckla kunskaper gällande livslång hälsa. 

Det är genom möjligheterna den naturliga mötesplatsen skolan ger som våra unga kan skapa 

sig de förutsättningar som krävs för att uppnå goda livsvillkor (ibid.).  

För att kunna uppnå målen med aktivare samt friskare befolkning krävs utbildad och 

kompetent personal med förmåga att motivera och inspirera (Isberg, 2009:15). Ämnet idrott 

och hälsa är ett ypperligt samt återkommande tillfälle där barn och unga möter utbildade 

pedagoger som kan undervisa och delge den kunskap de behöver för att nå goda livsvillkor 

(ibid.). Under undervisningstillfällena finns möjligheter att visa utbudet av aktiviteter genom 

vilken man skapar positiva upplevelser som leder till rörelseglädje samt känslan av kompetens 

som i sin tur motiverar ytterligare (ibid:42).  

Vad säger läroplanen om motivation? 
I Lgr11 nämns inte motivation eller att motivera, däremot kan stöd hämtas i följande 

meningar: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (Skolverket, 2011:9) 

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem 

(ibid:15) 

Lärare har många viktiga uppgifter men att stimulera elever till lärande och att växa som 

individer är några av de största, att kunna motivera är en viktig förmåga. Enligt läroplanen ska 

elevernas självförtroende, vilja samt förmåga stärkas (Skolverket, 2011:10). Vidare ska 

läraren även skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas utifrån individuella behov och 

erfarenheter. Undervisningen ska utföras på ett sådant sätt att läraren kan stimulera och 

handleda individer till fortsatt utveckling, eleverna ska stimuleras till att utnyttja och utveckla 

den egna förmågan (ibid:14). Detta uppnås genom att skapa möjlighet att arbeta under olika 
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arbetsformer och ge utrymme för eleven att tillsammans med sin lärare planera 

undervisningen (ibid:15). 
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Forskningsöversikt 
Forskningsområdet kring motivation är omfattande, och för verksamma inom skolans miljö 

har motivationen visat sig vara essentiell för möjligheter till positiv utveckling (Gärdenfors, 

2011; Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha, Sum, 2009:70). Även skolans struktur samt lärares 

förhållningssätt påverkar elevernas upplevda motivation (Gärdenfors, 2011; Annerstedt, 

2007:16). Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning under tre relevanta rubriker med 

efterföljande beskrivning av den teoretiska utgångspunkten.   

Motivationens betydelse i skolan 
Motivationens betydelse inom undervisningen är självklar och behovet av densamme i 

pedagogiska sammanhang bekräftas av forskning som pågått i decennier (Boiché, Chanal, 

Grouzet, Pelletier, Sarrazin, 2008:688). Deci & Ryan menar att människan i sin bästa och 

naturliga form är nyfiken, har en vilja att lära och utvecklas samt är inspirerad (2000a:68). De 

anser att detta är människan i ett normalt tillstånd vilket visar positiva och ihärdiga 

egenskaper hos den mänskliga naturen (ibid.). Däremot beskrivs även hur viljan enkelt kan 

undermineras genom en miljö som inte är stimulerande eller utmanande (ibid.).  

I likhet med Deci & Ryan förklarar Gärdenfors att människans föds med en naturlig 

nyfikenhet och vilja att lära (2011). Den svenska skolan kritiseras emellertid utifrån sättet den 

är uppbyggd på. Gärdenfors menar att det inte finns någon vetenskaplig forskning som visar 

att det svenska arbetssättet utvecklar våra unga (ibid.). Strukturen med scheman och lektioner 

förstör snarare våra barn och ungdomars inbyggda vilja att lära (ibid.). Synpunkten bekräftas 

då var femte niondeklassare upplever att deras deltagande till störst del beror på betygen, det 

vill säga; yttre faktorer styr deltagandet (Skolverket 2005:30). Med ökande ålder kan man se 

minskande intresse för ämnet idrott och hälsa (ibid:32). I sjätte klass uppger 87 procent av 

eleverna att de tycker om ämnet medan det till årskurs nio har minskat till cirka 75 procent.  

Gällande frånvaror uppger sju procent av sjätteklassarna att de ofta är borta medan siffran för 

niondeklassarna uppgår till det dubbla (ibid:29).  

Enligt Gärdenfors måste skolan fokusera mer på barns och ungas inre motivation där 

elevernas upplevda känsla av kontroll anses vara något skolan kan bli bättre på att framhäva 

(2011). Gärdenfors menar att lärare som t.ex. förmedlar syftet med undervisningen kan 

motivera elever ytterligare då de ges en förståelse för vad de ska lära sig och orsaken till det 

(2010:73). Vidare framhåller Gärdenfors att elever som stimuleras och ges utmaningar har 

lättare att lära än en elev som inte upplever motivation (2010:68). Han menar även att 

motivationen, ju mer den ökar, medverkar till elevernas känsla av samhörighet (ibid:77). 

Hög grad av inre motivation har också visat sig ha stor betydelse för koncentrationsförmågan, 

mindre tristess samt mer välbehag (Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha, Sum, 2009:70). 

Förståelsen för de faktorer och processer som påverkar elevernas upplevelser av fysisk 

aktivitet är avgörande för att uppnå goda förutsättningar för framtiden (Ntoumanis, 2001:226). 
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Idrottslärarens betydelse för motivationen 
Annerstedt (2007:16) delar Gärdenfors åsikt att elevernas motivation till stor del grundar sig i 

lärarens förhållningssätt och egenskaper. Forskning visar att läraren på två sätt kan påverka 

elevernas inre motivation positivt (Legrain, Radel, Sarrazzin & Wild, 2010:577). Genom 

ledarskapet kan läraren uppnå en motiverande atmosfär där densamme engagerar sig i 

elevernas utveckling, är lyhörd och lyssnar till elevernas synpunkter, ger valmöjligheter samt 

skapar en miljö där elever kan prova nya aktiviteter och arbetssätt (ibid.). Läraren kan även 

genom sin personliga motivation inför undervisningen påverka elevernas inre motivation 

genom att lärarens intresse avspeglas hos eleverna (ibid.). Nya aktiviteter uppges även enligt 

forskning vara det viktigaste inslaget för ett ökat självförtroende (Skolverket, 2005:31). 

Lärarna själva anser att det är grundläggande att undervisningen planeras på ett sådant sätt att 

självkänslan samt känsla av trygghet ökas men viktigast att eleverna får uppleva rörelseglädje 

(ibid:23).  

Ett glädjefullt innehåll där lärarens inställning är positiv anses resultera i ytterligare 

motivation (Annerstedt, 2007:68). Studier visar att elever som undervisas med en autonomi -

stödjande metod, alltså att eleverna ges möjligheter till självbestämmande, upplever betydligt 

mer glädje inför lärandet (Standage, Duda, Ntoumanis, 2003;99; Vallerand, 2004:433). 

Forskarna kunde dra slutsatsen att lärare som utövar ett autonomi -stödjande ledarskap fick 

eleverna att känna mer självbestämmande, kompetens och samhörighet (Standage m.fl., 

2003:105). En motsvarande miljö, en kontrollerande och icke autonomisk, där möjligheterna 

att påverka sin situation är små eller obefintliga, visade motsatt effekt på den inre 

motivationen som istället riktades mot att bli yttre (Vallerand, 2004:434).  

Utifrån en rapport sammanställd av Skolverket (NU-03) gällande elevers syn på idrott och 

hälsa framkommer det att mer än hälften av eleverna upplever att de har liten eller ingen 

möjlighet att påverka planeringen samtidigt som tre fjärdedelar av lärarna upplever likadant 

(2005:90). Gällande lektionsinnehållet upplever drygt häften av eleverna att de ges möjlighet 

att påverka planeringen. Av eleverna anser nio procent att de inte ges möjlighet att påverka 

innehållet alls vilket ingen av lärarna anser (ibid.). Gällande sättet att arbeta anser nästan 12 

procent av eleverna att de inte får delta i bestämmandet medan ingen av lärarna upplever det 

så (ibid.). Enligt rapporten uppger mer än hälften av eleverna att lärarna inte tar hänsyn till 

deras förkunskaper. Nästan lika många av lärarna svarar likadant (ibid:89). 

Lärarens egenskaper och förmågor 
Motivationsteorier (varav en är självbestämmandeteorin), trots olika utgångspunkter, uppvisar 

stora likheter gällande den optimala lärandemiljön (Standage m.fl., 2003:102). Standage m.fl. 

menar att den inre motivationen omintetgörs i miljöer där sociala - och normativa jämförelser 

samt belöningar utdelas vid prestationer (ibid.). Teorierna enas om uppfattningen att 

omgivningar som innefattar möjligheter till delaktighet gällande val och självbestämmande 

ger näring till den inre motivationen (ibid.). När personlig situationsanpassad återkoppling ges 

till eleverna grundat på elevens förmåga, i samband med elevens egen förståelse för 

uppgiften, känner eleverna en betydligt större kontroll (eller självbestämmande) över deras 

prestationer i idrottsundervisningen (ibid:105). 
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En lärares förmågor måste således vara breda samt allsidiga där den viktigaste egenskapen 

anses vara förmågan att entusiasmera och lyckas med bedriften att engagera elever 

(Annerstedt, 2007:136). Engagemanget kan i sin tur leda till att elevernas självförtroende 

stärks men även till att de upplever undervisningen som givande och rolig (ibid.). Lärares 

arbete med att motivera upphör aldrig och är en ständig pågående process (ibid:139). De 

lärare som utövar ett ledarskap som bygger på det autonoma stödet och som ger positiv, 

övningsspecifik, återkoppling har visat sig generera högre grad av inre motivation hos 

eleverna. Elever som undervisats på detta sätt uppger att de ges en medvetenhet om sin egen 

prestation och därmed känner ett ökande intresse (Hagger, Chatzisarantis, Hein, Soós, Karsai, 

Lintunen, Leemans, 2009:691). Forskare menar även att intresset och de positiva 

upplevelserna idrottsundervisningen ger kan resultera i mer aktiva livsstilar i vuxen ålder 

(Lonsdale m.fl., 2009:69; Hagger m.fl., 2009:691).  

Idrottslärarna själva uppvisar förståelse för vikten av en trivsam miljö. Skolverkets 

sammanställning av idrottslärares syn på idrott och hälsa visar att de upplever det viktigaste 

med ämnet vara att eleverna får uppleva rörelseglädje och ha roligt under den fysiska 

aktiviteten (Skolverket, 2005:21). Man kan därför anta att idrottslärarna delar Annerstedts 

åsikter om att skolans miljö och elevers upplevelser är viktiga.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Ahl (2004) sammanfattar i en rapport gjord för Myndigheten för Skolutveckling 

motivationens utveckling och dess betydelse historiskt. En tidig motivationsteori beskriver att 

människans motivation grundar sig i instinkter. Teorin utvecklades senare till tron att det var 

människans drift som stod för framåtandan snarare än viljan att utföra uppgifter (ibid:25-26). 

Utvecklingen har, sedan dessa teorier presenterades, gått stadigt framåt och kring motivation 

samt dess funktion finns mycket forskning som tyder på andra, mer komplicerade, orsaker till 

varför motivation uppstår.  Mitt val av teoretisk utgångspunkt får stöd av forskning i vilken 

teorin använts i liknande situationer inom skolväsendet och där resultatet varit framgångsrikt 

(Standage m.fl., 2003). Resultatet från denna studie bearbetas och analyseras med hjälp av 

denna teori.  

Self- determination theory -Självbestämmandeteorin 
“To be motivated means to be moved to do something” (Deci & Ryan, 2000b:54) 

Deci och Ryans definition av att vara motiverad innebär att man känner behov av att göra 

något (ibid.). Denna definition ligger till grund för Self- Determination Theory (SDT), en teori 

skapad av Deci & Ryan (1985). SDT, eller Självbestämmandeteorin som den heter på 

svenska, är framtagen i syfte att beskriva motivation och de faktorer som påverkar den. Den 

definierar människans agerande och de motiv som agerar bränsle. Utöver detta beskriver 

teorin hur vår omgivning kan påverka människans upplevda grad av motivation (Deci, Ryan, 

Vallerand & Pelletier, 1991:326). Motivationsmodellen består av tre huvudgrupper, inre - och 

yttre motivation samt amotivation vilka indelas i ytterligare nivåer. Nivåerna presenteras 

under respektive huvudgrupp. 

De krafter som beskrivs vara grunderna till Självbestämmandeteorin kallas 

bestämmandefaktorer och är tre till antalet: kompetens, autonomi samt samhörighet. 

Bestämmandefaktorerna är inneboende i människan och är de faktorer som bestämmer 

människans motivationsnivåer. Människan har ett behov av att känna eller uppleva kompetens 

på samma sätt som människan även har ett behov av att vara självbestämmande samt skapa 

mening i vardagen genom relationer/närhet till omgivningen (ibid:327). Faktorerna beskrivs 

närmare efter avsnittet gällande inre - och yttre motivation samt amotivation.  

Inre motivation 

Teorin beskriver inre motivation som den drivkraft och de positiva känslor människor 

upplever inför självvalda moment eller uppgifter, det vill säga handlingar som utförs enbart på 

grund av den glädje uppgiften ger. För att individen helt och fullt ska känna tillfredställelse 

och upprymdhet krävs även viss nivå av utmaning (Ahl, 2004:47). Deci och Ryan (2000b:54) 

menar att det är den inre motivationen vi ska sträva efter. I skolans miljö kan man säga att 

elever som upplever inre motivation deltar för att de tycker det är roligt och för den 

tillfredsställelse uppgiften ger. De har även ett intresse av att anstränga sig mer och uppvisar 

ett bättre självförtroende. För den enskilda individen anses inre motivation ha stor betydelse 

då den påverkar lärandet, kreativiteten och hälsan positivt (Ahl, 2004:48). Inre motivation kan 

ses utifrån tre nivåer (Deci m.fl. 1991:328): 
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 Inre motivation mot att lyckas (prestation): innebär att man genom att överträffa sig 

själv blir tillfredställd genom det man lärt sig och av processen som ledde till 

resultatet. Ansträngningen och viljan att förbättras, inte resultatet, är fokus för denna 

typ av motivation. 

 Inre motivation mot att uppleva stimulering: När syftet med deltagandet är att uppnå 

tillfredsställelse och positiva sinnesupplevelser. Till exempel när en person löptränar 

och känner en positiv upplevelse till följd av förbättrad kondition.  

 Inre motivation mot att veta (kunskap): När en person intresserar sig för aktiviteter på 

grund av den tillfredsställelse ny kunskap eller upptäckt ger. 

Yttre motivation 

Yttre motivation innebär istället att den bekräftelse människan söker kommer utifrån. Det kan 

vara social status, belöningar, tidsfrister, bekräftelse utifrån, scheman eller det simpla att 

undvika en situation där en tilldelad uppgift inte klaras av (som ger en negativ känsla). Det är 

inte själva handlingen som påverkar motivationen, utan individen kan ha negativa känslor 

inför uppgiften (Deci & Ryan, 2000b:60). Yttre motivation förstås utifrån fyra nivåer (Deci 

m.fl. 1991:329): 

 Integrerad reglering: Den aktivitet individen väljer faller sig naturligt och övriga 

aktiviteter väljs avsiktligt bort för att kunna fokusera på specifika aktiviteter. Ett 

exempel är en fotbollsspelare som väljer bort en fest dagen innan match för att kunna 

prestera. 

 Identifierad reglering: Individen utför en uppgift eller aktivitet men inte på grund av 

glädje för aktiviteten utan för ”belöningen” aktiviteten ger. Ett exempel är en 

friidrottsutövare som tränar lårmuskulaturen där vinsten är explosivitet i själva 

tävlingsmomentet. Deltagandet är självvalt. 

 Yttre reglering: Innebär att belöningen som aktiviteten ger styr motivationen, till 

exempel när hård träning efterföljs av deltagande i match. Detta innebär till exempel 

att en person tränar för att få spela match. 

 Introjicerad reglering: när omgivningens press påverkar de val som görs gällande 

deltagande eller inte. Man kan i sammanhanget säga att samvetet styr. Eleven kommer 

till lektionen för att han/hon annars skulle få dåligt samvete. 

Amotivation 

Den tredje indelningen, amotivation, innebär att människor inte ser något investeringsvärde i 

uppgiften. Individen finner ingen tillfredsställelse i deltagande och ser inte hur de själva 

skulle kunna bidra med något till de situationer som uppstår. Uppgifter eller moment kan med 

enkelhet upplevas som svåra och alldeles för krävande och kan lätt framkalla en känsla av 

oduglighet (Deci & Ryan, 2000b:61).  Amotivation delas in i ytterligare fyra nivåer (ibid.).  

 Individen upplever amotivation på grund av upplevd oförmåga och brist på kunnande. 

Exempel: Eleven är övertygad om att han/hon inte kan orientera och känner 

okunnighet kring t.ex. kartläsning.  
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 Individen upplever amotivation till följd av en förutfattad mening om att 

tillvägagångssättet inte ger resultat. Ett exempel är när Eleven väljer att inte delta på 

avslappningsövningar då han/hon inte upplever metoderna lugnande.  

 Individen upplever amotivation till följd av aktiviteter som upplevs för krävande. 

Eleven väljer t.ex. att avstå från livräddningsövningar då han/hon upplever övningarna 

för ansträngande. 

 Individen upplever amotivation till följd av bristande kontroll och upplevd hjälplöshet. 

Exempel: Eleven deltar i en fotbollsmatch men upplever svårigheter att kontrollera 

bollen och känner därmed oduglighet. 

 

Bestämmandefaktorer 

Autonomi (självbestämmande) 

Autonomi beskrivs som behovet av att känna att man själv ansvarar för handlingarna man 

utför, att man ges utrymme att delta i bestämmandet (Standage m.fl., 2003:97). Enligt 

Vallerand (2004:434) betyder personlig återkoppling att individen ges bättre kontroll och 

därmed ökas känslan av självbestämmandet. Vidare menar Gärdenfors att känslan av kontroll 

kan ökas ytterligare genom att eleverna delges syften och mål med undervisningen (2010:73). 

Deci, Pelletier, Ryan och Vallerand (1991:335) har genom sin forskning sett att yttre 

belöningar har motverkat den inre motivationen och snarare tagit ”över”. En inre motiverad 

person kan genom att belönas med yttre faktorer omvärdera och således tappa den inre 

motivationen till förmån för den yttre som underminerar den förstnämnda. Tidsfrister, 

restriktioner och kontroll utförd av andra minskar också den inre motivationen. Människor 

som ges val har visat ett ökande av den inre motivationen beroende på den kontroll och 

självbestämmande valet ger (ibid.). 

Kompetens (känslan av att kunna) 

Kompetens beskrivs som behovet eller känslan av att kunna. Ju mer kompetens en individ 

upplever, desto mer stimuleras den inre motivationen. Forskning visar att återkoppling som 

ges oväntat på specifika aktiviteter har positiv inverkan på den inre motivationen (Deci m.fl., 

1991:334). Detta innebär att den positiva eller negativa återkopplingen speglas och påverkar 

människans känsla av kompetens. Positiv återkoppling minskar samtidigt den yttre 

motivationens betydelse medan negativ återkoppling ökar behovet av yttre motivation (ibid.). 

Man kan även säga att känslan av att kunna ges stöd av optimala utmaningar och återkoppling 

på aktiviteter (ibid:333). 

Samhörighet  

Behovet av samhörighet innebär sökandet efter och skapandet av relationer med människor i 

omgivningen. Relationsskapande innebär en känsla av att tillhöra något där den sociala frågan 

är viktig. Ett exempel är när en individ söker respekt och har behov av att känna tillhörighet 

till en grupp av likasinnade eller jämnåriga (ibid.). 
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Syfte och frågeställningar 
Då motivation och dess bestämmandefaktorer har visat sig ha betydelse för på vilket sätt 

människan engagerar sig för specifika uppgifter är syftet med studien att ta reda på hur 

idrottslärare uppfattar motivation och dess betydelse inom ämnet. 

- Hur definierar idrottslärare förmågan att kunna motivera? 

- Vilka egenskaper anser idrottslärare är viktiga för att kunna motivera? 

- Vilka metoder/verktyg använder sig idrottslärare av i arbetet med att motivera elever 

till fysisk aktivitet? 
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Metod  

Metod för datainsamling 
För denna studie är en kvalitativ forskningsansats lämplig. Med den kvalitativa forskningen är 

syftet att skapa förståelse för respondenternas syn på den sociala verkligheten, vilket innebär 

att det deltagarnas perspektiv som är intressant (Bryman, 2006:250). Vid kvalitativa studier är 

det viktigt att skapa en nära kontakt med respondenterna då detta gör det lättare för forskaren 

att tolka och förstå resultatet (ibid:272).   

Då syftet med studien är att undersöka hur idrottslärares motivationsarbete ser ut valde jag att 

samla in det empiriska materialet genom en halvstrukturerad intervju. Valet av metod gjordes 

med tanke på det utrymme respondenterna ges att ge mer beskrivande samt detaljerade svar 

och samtidigt öppna för följdfrågor (ibid:127). Metoden öppnar även för oväntade svar och 

oförutsedda aspekter (Johansson & Svedner, 2010:31). 

Inför intervjuerna skapades ett frågeschema (Bilaga 1) i syfte att underlätta intervjuerna 

(Bryman, 2006:130). Frågeschemats frågeområden studerades noggrant innan 

intervjutillfällena, då tryggheten i att vara förberedd minskar risken för stress som kan leda till 

att fel frågor ställs (ibid.). Johansson & Svedner menar även att en oförberedd intervjuare ofta 

fokuserar på nästa fråga istället för att lyssna till vad respondenten svarar (2010:32).  

Urval 
Studien rör idrottslärare inom det obligatoriska skolväsendet, närmare bestämt lärare som 

undervisar elever i grundskolans senare år (årskurs 6 -9). Grunden till urvalet är den forskning 

som visar att elevers närvaro och intresse för ämnet minskar successivt från årskurs 6 

(Skolverket, 2005:36). Övriga krav vid valet av intervjupersoner var att de arbetat minst två år 

som lärare idrott och hälsa.  

Kontakt upprättades via mejl och telefonsamtal med grundskolor inom och runt Uppsala. Vid 

kontakten förklarades syftet med studien och den antagna längden av intervjun. Många 

upplevde dock att tiden var knapp och avböjde medan andra inte uppfyllde kravet på att ha 

arbetat i minst två år. De lärare jag utfört intervjun med har erfarenhet som varierar. Läraren 

med längst erfarenhet har tjugo år inom yrket medan de som arbetat kortast tid har undervisat 

i två år. Valet av lärare med varierande yrkeserfarenhet gjordes på grund av intresset att se hur 

eller om uppfattningar gällande motivation påverkas av yrkeserfarenheten. Det var också en 

förhoppning att försöka hitta de viktigaste uppfattningarna och varianter av dem (Johansson & 

Svedner, 2010:39). En pilotstudie utfördes i syfte att kontrollera huruvida frågorna gav svar 

på frågeställningarna. Efter denna pilotintervju gjordes mindre ändringar då frågorna visade 

sig ge bra resultat. Bryman (2006:202) förklarar att pilotstudiens syfte är att säkerställa 

studiens kvalité och påvisa de svårigheter som kan uppstå. Pilotstudiens resultat presenteras 

inte i denna studie. 

Tre av lärarna kommer från en förort till Uppsala, medan den fjärde respondenten 

representerar Uppsalas innerstad. Tre av lärarna är kvinnor och en är man. Namnen är 

fingerade och i fortsättningen kallas de Marlene, Sara, Hans och Malin. 
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Marlene: 45 år. Hon arbetar på en skola med cirka 400 elever i en ort utanför Uppsala. 

Skolan har elever från årskurs 4 -9. Marlene undervisar elever i alla åldrar. Hon har arbetat 

med yrket i 20 år men 15 år på den nuvarande skolan. 

Sara: 28 år. Hon arbetar på en skola i centrala Uppsala där elevantalet är cirka 250. Skolan 

har elever från årskurs 6 -9, där Sara har ansvar för en grupp om 50 elever. Hon har varit 

yrkesverksam i tre år och av dessa tre år har hon arbetat halva tiden på nuvarande skola.  

Hans: 29 år. Han arbetar på en skola utanför Uppsala där elevantalet är cirka 200. Skolan har 

elever från årskurs 1-9, men Hans undervisar elever från årskurs 2-9. Hans har arbetat på 

nuvarande skola i en termin men har varit yrkesverksam i totalt två år. 

Malin: 34 år. Hon arbetar på en skola utanför Uppsala med cirka 250 elever. Skolan är ett 

högstadium med elever från årskurs 6 -9, där Malin undervisar en klass från varje årskull.  

Hon har arbetat som idrottslärare i sex år men tre av dessa på nuvarande skola. 

Material 
Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av inspelningsapparatur. Detta då inspelning 

hjälper intervjuaren att vara uppmärksam och fokuserad på respondenten och dess svar under 

intervjutillfället (Bryman 2006:310). Att föra anteckningar under samtalet kan distrahera 

intervjuare och hindra densamme från att höra inkonsekvenser samt försvåra möjligheten att 

följa upp intressanta åsikter (ibid.). 

Nackdelarna med användandet av inspelningsapparatur kan vara att respondenterna reagerar 

med osäkerhet och nervositet eller att apparaturen medför en medvetenhet om att svaren 

spelas in och på så sätt påverkar resultatet (ibid:311). 

Databearbetning och analysmetod 
Det insamlade materialet har lyssnats igenom upprepade gånger och relevanta delar har 

därefter transkriberats. Genom att planera frågorna och utföra intervjun utifrån de 

grundläggande begreppen Självbestämmandeteorin bygger (kompetens, autonomi, 

samhörighet) på har jag i efterhand även kunnat sortera respondenternas svar utifrån 

bestämningsfaktorerna. Under bearbetningen av materialet fanns ett ständigt sökande efter 

återkommande synpunkter och teman, detta för att kunna presentera resultatet på ett effektivt 

och övergripande sätt (Johansson & Svedner, 2010:37). 

Genomförande 
Då det är av största vikt att intervjuerna genomförs i en harmonisk miljö där respondenten kan 

känna sig trygg och där risken att någon obehörig kan höra är obefintlig (Bryman, 2006:306) 

fick respondenterna själva välja plats för intervjun. De intervjuade fick dock ta i beaktning att 

platsen för intervjun inte fick vara för högljudd då inspelningskvalitén försämras väsentligt 

(ibid.).  

Marlene mötte jag på den aktuella skolan och intervjun utfördes på hennes kontor. Sara kände 

sig mest bekväm med att ha mötet hemma. Hon upplevde sin arbetsmiljö samt café/restaurang 

som stressande. Intervjuerna med Hans och Malin utfördes via telefon då båda upplevde stress 
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inför kommande betygsättning och båda fann telefonintervju smidigare. För Malin var detta 

ett krav för att intervjun skulle kunna utföras. Inför telefonintervjuerna påmindes Hans och 

Malin att de skulle finna en plats där de kunde tala ostört. 

Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten inom kvalitativ forskning kan delas in i intern och extern (Bryman, 2006:257). 

Den interna reliabiliteten syftar till att ett forskarlag är överens gällande tolkning av 

intervjuresultaten (ibid.). Detta är inte av betydelse då forskarlaget inför denna studie endast 

omfattar en person. Den externa reliabiliteten syftar till en studies möjligheter till replikering 

eller upprepning (ibid.). Författaren förklarar att det inom kvalitativ forskning är svårt att nå 

detta kriterium då det är omöjligt att rekonstruera den sociala miljön vid tillfället för 

intervjuerna. Däremot kan en liknande miljö återskapas och genom att ta del av denna studies 

frågeschema, tillvägagångssätt samt urval kan undersökningen upprepas (ibid.).  

Även validiteten kan delas in i intern och extern menar Bryman (ibid.). Validitet inom 

kvalitativ forskning är av mindre betydelse då mätning av resultatet inte är av betydelse 

(ibid.). Kvalitativa forskares huvudsakliga syfte är att tolka en social miljö (ibid:263). Vidare 

förklarar Bryman att även validitet kan delas in i intern och extern, där den interna validiteten 

står för styrkan i kvalitativa studier då en långvarig intervju ger en högre grad av 

överensstämmelse (ibid:258). Extern validitet beskriver i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras. Generalisering utifrån en kvalitativ intervju är svår att göra då urvalet är 

begränsat varför den externa validiteten ses som den kvalitativa forskningens svaghet 

(ibid:258). 

Etiska aspekter 
Forskning ska alltid ske på sådant sätt att ingen människa kommer till skada. För att uppnå 

detta har Vetenskapsrådet för forskningsetiska principer (Codex, 2012) sammanställt riktlinjer 

som är vedertagen inom forskningsvärlden. Rådet beskriver fyra huvudprinciper att följa: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet.  

Informationskravet: Respondenterna informerades gällande studiens övergripande plan och 

syfte samt genom vilken metod studien skulle genomföras. 

Samtyckeskravet: Innebär ett medgivande från respondenterna samtidigt som de informeras 

om att studien är frivillig och kan avbrytas om så önskas. 

Konfidentialitetskravet: Det insamlade materialet är konfidentiellt och brukas endast av 

huvudforskaren. Materialet förvaras på ett säkert sätt och i det skrivna har de intervjuade 

fingerade namn. Även detta informeras de intervjuade om. 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet är endast avsett att användas i detta syfte. 
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Reflektioner över metoden 
Kvalitativ forskning kritiseras ofta av kvantitativa vetenskapsmän då den kvalitativa 

forskningen anses utgå från en subjektiv utgångspunkt, men även på grund av den nära 

relation forskarna etablerar till forskningsobjekten (Bryman, 2006:269). Utöver detta 

kritiseras tillvägagångssättet av ovan nämnda forskare då en kvalitativ ansats innebär att 

forskningen påbörjas utifrån ett öppet förhållningssätt där frågeställningarna preciseras 

allteftersom studien fortgår (ibid.). 

Studiens syfte kräver ett tillvägagångssätt där respondenterna har möjlighet att utveckla 

svaren, att mäta och jämföra resultat är inte av intresse. För denna studie är det viktigt med 

djup information snarare än bred och ytlig (Johansson & Svedner, 2010:21). Då 

frågeställningarna vänder sig till lärarnas arbetssätt och metoder gällande motivation kunde 

metoden observation ha varit ett bra komplement för att jämföra lärarnas utsagor med 

verkligheten (ibid:34). Tiden var dock knapp varför en kombination av intervjuer och 

observationer valdes bort. 
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Resultat 
Under bearbetningen av det empiriska materialet har återkommande teman uppenbarat sig. 

Dessa teman är relevanta för studiens frågeställningar och för att resultatet ska kunna 

presenteras på ett meningsfullt sätt redovisas materialet utifrån dessa teman. Dessa är: 

Uppdelning, undervisningsmiljö, Terminsplanering och lektionsinnehåll, Vem bestämmer?, 

Vad betyder motivation samt Kommunikation. Efter resultatet följer en analys där de 

identifierade temana behandlas tillsammans med frågeställningarna samt 

Självbestämmandeteorins bestämmandefaktorer. Syftet med detta är att belysa eventuella 

samband på ett översiktligt sätt.  

Trots den tidigare beskrivningen av Amotivation, som är en av tre huvudgrupper 

Självbestämmandeteorin bygger på, kommer inte denna nivå av motivation sammanflätas med 

resultatet. Detta av den orsaken att studiens syfte inte är att undersöka elevernas inställning till 

ämnet. Valet att presentera amotivation ansågs dock viktigt då det är en stor del av teorin, och 

en övergripande förståelse för de olika delarna är viktigt för att förstå motivationens 

mångsidighet. 

Uppdelning 

Den osäkerhet många elever känner inför specifika aktiviteter eller övningar menar tre av fyra 

lärare att de hanterar genom uppdelning. Uppdelningen förekommer på olika sätt och varierar 

mellan lärarna. Marlene nämner redskapsgymnastik som ett moment där elever ofta upplever 

obehag varför hon vid sådana tillfällen skapar fler banor med olika svårighetsgrad. Hon 

beskriver att eleverna på detta sätt kan utföra uppgiften utan att känna pressen från andra 

elever eller känna sig dumma ifall de inte lyckas. Dessutom ges eleverna möjlighet att själva 

välja svårighetsgrad. Det finns utmaningar för dem som behöver det och så finns det ”säkra 

kort” för dem som behöver känna att de klarar uppgiften. På samma sätt förklarar Malin att 

hon arbetar med sina elever. Lagsport nämns som det moment där svårigheterna är störst, men 

som hon tror sig kunna lösa genom att dela upp klassen. Några grupper får arbeta med 

teknikbanor och några får spela match. Vidare beskriver hon problemen med att kunna ”nöja” 

alla:  

En evig balansgång där innehållet inte får vara för svårt eller för lätt (Malin) 

Sara förklarar att de elever som upplever obehag inför undervisningens delar ges möjlighet att 

utföra momenten i mindre grupper: 

Vi hade höjdhopp inomhus och då samlade jag en bunt tjejer som tyckte det var jättejobbigt... 

Då släppte jag de andra eleverna lite tidigare så fick de hoppa själva (Sara) 

Sara påpekar att uppdelning sällan sker. Det är bra stämning i klassen och eleverna verkar inte 

vara rädda för att misslyckas. Hon menar att målet är att eleverna ska känna att de kan prova 

utan att känna sig dumma, en miljö hon anser att hon lyckats skapa. 

Hans är den enda läraren som inte använder uppdelning aktivt. Han förklarar att han inte tänkt 

igenom hur undervisningen kan anpassas. Genom att samtala med eleverna finner han 

lösningar och alla elever får möjlighet att prova allt. Lektionsinnehållet planeras utifrån 
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elevernas nivå för att de elever som är duktiga ska tycka att det är kul samtidigt som de elever 

som inte upplever ämnet intressant ska lockas. Hans tillvägagångssätt är att se till elevernas 

privatliv och hitta lösningar från deras intressen. 

Undervisningsmiljö 

Samtliga lärare påpekar att i den miljö undervisningen hålls är viktig för elevernas deltagande. 

Marlene förklarar att nedslående kommentarer inte accepteras, eleverna ska inte behöva höra 

från sina klasskompisar att de är dåliga på något. Hon påpekar dessutom att elever som inte 

deltar under lektionen på grund av till exempel glömda kläder inte får vistas i gymnastiksalen. 

Att någon sitter och iakttar stör lektionen och gör eleverna nervösa. Både Hans och Sara 

berättar att de vill ha en miljö där eleverna kan känna att det är okej att inte vara bäst. Båda 

förklarar att de ofta visar och förklarar sina egna svagheter för att styrka elevernas tro på sig 

själva. De menar att man genom att avdramatisera övningarna kan lyckas med att locka 

eleverna till nyfikenhet för uppgiften. Hans påpekar att han arbetar hårt med att ta bort 

pressen eleverna känner. Eleverna ska ges möjlighet att hitta glädje för idrotten även om det 

innebär att ungdomarna får agera medhjälpare under andra lektioner. Utöver detta menar Hans 

och Sara att man som idrottslärare inte ska ta sig själv på för stort allvar:  

Jag tror att det är viktigt att man säger: So what? Det behöver inte vara perfekt (Sara) 

Jag är ganska bra på att apa mig… Gör fel så att eleverna ser att alla är människor, och att 

alla gör fel (Hans) 

Hans, Sara och Malin beskriver att de upplever att eleverna har för höga krav på sig själva 

varför de menar att det är bättre att fokusera på aktiviteten och kunnandet istället för 

perfektion och resultat. Marlene nämner inget om höga krav, men förklarar på samma sätt att 

hennes lektioner fokuserar på uppgiften och inte resultatet av det. Hon nämner ett exempel 

med fotboll där hon hellre ser att eleverna arbetar med teknikbanor istället för matchspel, där 

målgörandet är i fokus. 

Vidare förklarar Sara att hon vill ”peppa” elever till att träna och öva. Hon säger att hon 

tycker det är viktigt att uppmärksamma eleverna och hjälpa dem rätt, finnas i närheten och ge 

stöd. På samma sätt resonerar Malin. Eleverna ges positiv, konkret återkoppling istället för att 

bara ges ett ”bra jobbat”.  Hon arbetar mycket med att bekräfta och ”se” individen samt ger 

dem verktygen att lyckas. Instruktioner och förklaringar över specifika uppgifter hellre än att 

släppa dem med simpla kommandon är åsikter Sara och Malin delar. De upplever att eleverna 

ges bättre möjligheter att utvecklas om de ges uppmuntran inför aktiviteterna. Eleverna ska 

dessutom få veta vad de ska göra och varför.  

Terminsplanering och lektionsinnehåll 

Jag vill att eleverna först och främst ska vilja vara med på gympan… (Sara) 

Enligt samtliga lärare arbetar de ständigt med att ge eleverna inflytande och bestämmanderätt 

över innehållet, även om elevernas val ibland måste begränsas. Hälften av lärarna ger eleverna 
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möjlighet att påverka terminsplaneringen. Alla lärare har ”elevens val” som gemensam 

nämnare där eleverna själva, genom omröstning, får komma överens om vad som ska hända. 

Gällande terminsplaneringen berättar Marlene att den alltid är färdig när eleverna börjar 

terminen efter sommaren, men för att eleverna ska ges en känsla av delaktighet låter hon dem 

komma med förslag över hur planeringen ska se ut. Hon menar att eleverna oftast kommer 

med sådana förslag som redan är inplanerade och är de inte det finns det möjlighet att få in 

dessa aktiviteter under elevens val. Sara och Malin förklarar att terminsplaneringen inte är 

något eleverna har möjlighet att påverka. Detta menar de beror på att målen ska uppnås och 

att ingen av dem anser att elevernas inflytande på terminsplaneringen ger resultat. De är 

professionella och har klart för sig hur terminen ska se ut medan elever oftast inte ser så långt 

fram. De ska fortfarande uppnå specifika mål med undervisningen som eleverna oftast inte 

alltid har koll på. 

Hans förklarar att eleverna de första två veckorna efter sommarlovet ges möjlighet att lämna 

förslag. Han har ställt i ordning en förslagslåda där varje elev får lämna tre olika förslag på 

aktiviteter. Utifrån dessa förslag planerar han ett schema de sista tre veckorna innan jul där 

eleverna får känna att de gör något de själva vill. Förslagen menar han kan användas över 

resterande termin också om de stämmer överens med uppnåendemålen. Detta 

tillvägagångssätt anser Hans är bra då det kan innebära mindre planering från hans sida och 

detta kan spara tid.  Precis som de övriga lärarna påpekar Hans att betyg fortfarande måste 

kunna ges utifrån innehållet.  

Alla lärare uppger att eleverna ges möjlighet att påverka innehållet inom ämnet. I vilken mån 

varierar. Marlene förklarar att eleverna ges möjlighet att påverka innehållet genom att de t.ex. 

får ge förslag till uppvärmningsövningar inför lektionen eller lekar när det är lekar på 

planeringen. På samma sätt beskriver Sara tillvägagångssättet kring innehållet. Eleverna ger 

förslag men främst får eleverna vara delaktiga inom specifika moment, de ges möjlighet att 

komma med förslag på nya regler eller nya sätt att göra övningarna. Sara förklarar att hon har 

klart för sig hur de ska göra men att hon är öppen för förslag när eleverna uttrycker sina 

tankar, hon vill att de ska rösta och ha idéer om aktiviteternas utförande: 

Jag säger inte att såhär är det. KÖR. Utan jag vill att de ska komma med idéer (Sara) 

Hans förklarar på liknande sätt som Sara att man inte vinner något på att kliva in i 

gymnastiksalen och vara tvär och bestämd. Eleverna måste ges möjlighet att känna efter hur 

de vill ha det och sedan kan man utveckla de övningar och aktiviteter som pågår. Målen 

nämns återigen, Hans upprepar att de måste nås men menar att eleverna blir mer intresserade 

om de kan påverka. Han förklarar att om han är öppen för förslag kommer de att lita på 

honom mer. 

Malin arbetar på samma sätt som Sara med att låta eleverna bestämma över specifika delar 

inom momenten. Hon säger att dans som ofta upplevs besvärligt för många kan vara en sådan 

lektion där eleverna kan påverka vilken typ av dans de ska dansa. De kan välja metoden 

medan momentet dans ska utföras. Efter varje lektion ges eleverna möjlighet att ge 
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återkoppling på innehållet och på så sätt påverka inför framtiden. Att eleverna ges möjlighet 

att ge synpunkter anser hon har visat gott resultat. 

Vem bestämmer? 

Du måste kunna visa att det är du som är vuxen och att det är du som är chefen när du är där 

(Hans) 

Ledarskapet ges också stort utrymme inom intervjuerna. På olika sätt uttrycker lärarna vikten 

av att visa vem det är som är vuxen. Hans förklarar att eleverna måste kunna skilja på att ha 

en kompisrelation och en relation till vuxna. Eleverna ska känna tillit och att de kan prata med 

honom om saker som de upplever svårt eller obehagligt. Eleverna ska ges möjlighet att visa 

vilka de är samtidigt som han påpekar att de måste förstå att det är han som är vuxen och har 

ett ansvar.  Även Marlene påtalar ansvarsfrågan och förklarar att eleverna måste ha klart för 

sig vem som bestämmer. Hon menar att det är hennes jobb att se till att eleverna lyckas i 

skolan och säger att en kompisrelation då inte är möjlig. Marlene förklarar dock att hon inte 

vill att eleverna ska känna att de måste stå på tårna för att prata med henne. De ska känna att 

det är okej att ropa hej över skolgården. Hon påpekar att det är viktigt att agera professionellt 

mot eleverna: 

Ha eleverna på facebook, det köper jag inte alls... (Marlene) 

Sara berättar att hon vill att elever ska kunna berätta hur de tänker men att det är fortfarande 

hennes roll att se till att de klarar av uppgifterna. Precis som Marlene säger Sara att det är 

viktigt med professionaliteten, eleverna ska veta vem som bestämmer men inte vara rädda för 

att kunna berätta hur de tänker. Malin förklarar att hon har låt – gå -mentalitet på sina 

lektioner men att hon önskar att hon vore mer auktoritär. Precis som övriga lärare påpekar hon 

att det är viktigt att eleverna vet vem som är lärare och att hon inte är deras kompis, men hon 

vill ha den relationen att eleverna ska kunna komma till henne och prata om saker i egenskap 

av att vara vuxen. 

Lärarna menar att de vill ha en god relation till eleverna, men att deras professionalitet och 

roll som vuxna samt lärare måste synas. Ledarskapet är viktigt och den ska vara tydlig. 

Samtliga lyfter återigen vikten av kommunikation för att kunna förmedla avsikten med 

undervisningen. Tre av fyra lärare menar att man inte kan kliva in i ett klassrum och tro att 

man kan styra och ställa. Det handlar om att skapa relationer för att uppnå mål. De förklarar 

att man måste lära känna eleverna och låta dem lära känna dig. 

Genom att vara en god förebild menar tre fjärdedelar av lärarna att man kan motivera och 

skapa bättre relationer till eleverna. Hans menar att man som förebild måste vara säker och ha 

kunskap om mycket. Han förklarar även att elever måste ges möjlighet att visa sin kunskap 

oavsett tidigare erfarenheter. Att döma någon för något de tidigare gjort eller att ge 

utskällningar menar han är onödigt och skapar mer ovilja hos eleverna att delta. Sådana saker 

menar han är jätteviktigt om man vill vara en förebild. Marlene berättar att hon genom sitt sätt 

att vara och agera är en god förebild, att hon tränar själv är en sådan sak hon påpekar är 

viktigt. Eleverna måste se det hon predikar om annars blir det inte trovärdigt. Hon berättar 
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också att hon talar med eleverna på ett professionellt sätt, uttryck är viktigt. Svordomar får 

inte förekomma anser hon. En god förebild enligt Malin är att, precis som Marlene beskrev 

det, föregå med gott exempel. Hon menar att agerandet påverkar eleverna, eleverna gör inte 

som man säger utan de gör som man gör. Sara är den enda av lärarna som inte vet huruvida 

hon är en förebild eller inte. Hon berättar att hon tar bort pressen från eleverna och förklarar 

sina egna brister och hoppas att det kan påverka eleverna till det bättre och att hon på så vis 

kan anses vara en god förebild.  

Vad betyder motivation? 

Att få någon att göra någonting (Marlene) 

 Marlene förklarar att motivation för henne innebär att få någon att göra någonting. Hon 

menar att det finns en stor glädje i att se hur eleverna känner att det är kul med rörelse och 

aktivitet och att det är det som är motivation. Sara förklarar att motivation för henne innebär 

en vilja att göra något. Eleverna måste vilja göra uppgifterna eller aktiviteterna och att det är 

det som är att vara motiverad. 

Hans klargör att han anser att begreppet motivation används lättvindigt och av vem som helst. 

Han menar att människor oftast inte har en aning om innebörden av att motivera och erkänner 

att han själv har svårt att definiera ordet. Han har lättare att förklara ”att kunna motivera” men 

upplever det svårt att förklara vad motivation har för innebörd. Malins förklaring av begreppet 

liknar Saras uppfattning: 

 Det är en vilja och lust hos människan att göra något (Malin)  

Hon berättar vidare att det är något som ska komma inifrån, att människor själva ska känna att 

det är intressant, men tillägger att det även finns motivation som kommer utifrån, där betyg 

kan stå för den yttre motivationen. 

Kommunikation 

Ett återkommande samtalsämne var kommunikation. Lärarna beskrev kommunikation som ett 

av de viktigaste verktygen för att kunna motivera sina elever till att delta. Marlene, Sara och 

Malin pratade om vikten av att förmedla syftet med undervisningen, att förklara för eleverna 

varför vissa moment finns med i planeringen och hur de ska gå tillväga för att nå målen.  

Man måste förklara varför vi gör de olika sakerna, jag tror det är jätteviktigt. Annars undrar 

de… Om jag inte kan motivera så vet de inte varför de är där och vet de inte syfte så undrar 

de varför de gör det här... (Marlene) 

De menade att om eleven vet varför undervisningen ser ut som den gör och vad som krävs av 

eleven för att uppnå de olika målen, ges de möjlighet att påverka sin situation på ett annat sätt. 

Malin nämner att hon tycker man ska diskutera med eleverna hur man ska uppnå målen 

genom att föra en dialog om vad som krävs av eleverna. Hon menar att det är skillnad mellan 

elev och elev. Vissa behöver utmaningar medan andra behöver uppmuntran. 
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Jag hämtar dem hemma… (Hans) 

Hans nämner inte kommunikation i samma anda som de andra lärarna, utan menar att han 

använder kommunikationen som ett verktyg till att förstå sig på eleverna och därifrån finna 

lösningar till att motivera eleverna till deltagande. För Hans innebär förmågan att kunna 

motivera att skapa relationer. Han berättar att han hämtat elever hemma när de inte dykt upp 

på lektionerna. Han förklarar att han genom detta hoppas skapa en positiv miljö i skolan för 

dessa elever, att de känner att det inte bara är en skola utan även en plats där det finns 

människor som bryr sig. Hans förklarar vidare att förmågan att kunna motivera innebär att 

man bryr sig, lyssnar till eleverna och förstår deras situation. Genom sin egen bakgrund har 

han förståelse för de elever som är struliga och oengagerade. Han påpekar att man måste lära 

känna eleverna för att kunna motivera och att den viktigaste egenskapen för att kunna 

motivera är att vara lyhörd till elevernas behov.  

Syften och mål med undervisningen förmedlas genom bloggar på Hans skola, vilket gör att 

lektionstid sparas. Arbetssättet upplever Hans positivt då både elever och deras föräldrar kan 

ta del av syftet med undervisningen, men även vad som förväntas av eleverna. 

Samtliga lärare anser att det krävs vissa egenskaper för att kunna få andra att göra något de 

själva kanske inte vill. Sara är ensam om att uppge att hon inte är bra på att motivera. Hon 

berättar att hon anser att när elever är så pass gamla att de går i åttan eller nian ska de kunna ta 

ansvar för sig själva och ta beslut som gynnar deras utveckling. Hon påpekar att det oftast är i 

denna ålder eleverna förändras och behöver mer motivation. Samtidigt som hon upplever att 

det är elevernas ansvar har fortfarande eleverna skolplikt och det ingår i hennes yrke att se till 

att de når ett godkänt betyg. Alla lärare nämner att det upplevs omöjligt att motivera alla. 

Malin uppger att det är viktigt att kunna motivera, men att det inte är lätt. Hon menar att man 

måste inse att alla är olika och att alla inte kan tycka om idrott. Denna åsikt delar Malin med 

Marlene som förklarar att hon ibland ger upp och låter motivationsarbetet med specifika 

elever vila ett par veckor. När man tagit en paus och märker att eleven svarar på tilltal kan 

man försöka igen, hon påpekar att detta endast gäller speciella fall och att majoriteten av 

eleverna går att motivera.  
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Analys 
Precis som inledningen till resultatet beskrev kommer de identifierade temana under denna 

rubrik knytas samman med frågeställningarna och Självbestämmandeteorins 

bestämmandefaktorer (autonomi, kompetens, samhörighet). Analysens syfte är att ge 

förståelse för hur lärarnas inställningar och arbetssätt kan knytas samman med motivationens 

grunder. 

Hur definierar idrottslärare förmågan att kunna motivera? 

Det tema under resultatdelen som besvarar lärarnas syn på begreppet motivation är ”Vad 

betyder motivation?”. Resultatet visar att det bara är en av lärarna, Malin, som beskriver 

begreppets mening och som dessutom nämner de inre och yttre faktorerna som kan påverka 

motivationen. Däremot är det tre av fyra lärare som beskriver att vara motiverad utifrån Deci 

& Ryans (2000b:54) definition, det vill säga att ha en inre vilja eller behov att utföra något. 

Hans uppger att det är lättare att förklara att motivera, han upplever att motivationsbegreppet 

används lättvindigt utan att människor egentligen vet innebörden av det, han själv aktar sig för 

att definiera begreppet då han är osäker på den exakta definitionen. Marlene förklarar att hon 

anser motivation vara att få någon att utföra något samtidigt som hon förklarar att motivation 

innebär rörelseglädje. Detta visar att lärarna inte upplever att innebörden av ordet har så stor 

betydelse utan förmågan att motivera anses viktigare.   

Vilka egenskaper anser idrottslärare är viktiga för att kunna motivera? 

För att besvara denna frågeställning används temana Undervisningsmiljö, Vem bestämmer? 

samt Kommunikation. Utifrån dessa teman har centrala egenskaper lärarna diskuterat tagits 

fram för att lättare jämföra med Självbestämmandeteorin. Gemensamt för samtliga lärare är 

deras uppfattning gällande förmågan att kommunicera som anses vara deras viktigaste och 

främsta egenskap. Även om arbetssätten och syftet med kommunikationen skiljer sig åt 

mellan lärarna är den gemensamma nämnaren att de anser förmågan att kunna kommunicera 

vara grundläggande. Övriga egenskaper lärarna upplever viktiga är att vara en förebild/bra 

ledare, kunna avdramatisera samt skapa relationer.  

Tre fjärdedelar av lärarna upplever kommunikationen som viktigast i arbetet att informera 

eleverna om undervisningens syfte och mål. Att kommunicera och förmedla syftet med 

undervisningen har en tydlig koppling till självbestämmandeteorins första bestämmandefaktor 

autonomi som för att stimuleras kräver en känsla av kontroll vilket förmedlandet av syfte ger 

(Gärdenfors, 2010:73).  

Förmågan att kommunicera ses av en fjärdedel av lärarna som viktigast i arbetet med att 

skapa relationer. Läraren tror att eleverna känner mer motivation om de märker att någon bryr 

sig. Man kan dra en slutsats att denna lärare arbetar för att eleverna ska känna samhörighet 

och därigenom skapa motivation. Lärarens tro att eleverna upplever mer motivation genom 

relationer stämmer enligt Självbestämmandeteorin, där samhörighet är den tredje 

bestämmandefaktorn (Deci m.fl., 1991:333). Relationsskapande är något de övriga lärarna 

också diskuterar, men prioriteras inte.  
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Ledarskapet verkar vara något majoriteten av lärarna funderar mycket kring, viljan att vara 

öppen för eleverna samtidigt som det ställs krav på att eleverna ska klara skolan upplevs 

komplicerad. Lärarna upplever att det är viktigt att vara tydlig. Att vara lärare innebär ansvar 

över elevernas utbildning och deras jobb innefattar att eleverna lyckas. Genom sättet lärarna 

resonerar kring ledarskapet uppfattas kontroll som viktigt. Tre av fyra lärare påpekar dock att 

en alltför kontrollerande ledarstil inte fungerar. Eleverna är inte mottagliga för någon som det 

inte går att resonera med. Det resonemang lärarna för kring kontroll och dess inverkan på 

eleverna stämmer överens med bestämningsfaktorn autonomi. När individer upplever ökad 

kontroll utförd av andra minskar intresset då individen fråntas självbestämmandet (Standage 

m.fl., 2003:97).  

Tre av lärarna upplever att eleverna har för höga krav på sig själva. Genom att kunna 

avdramatisera och fokusera på processen istället för resultatet upplever lärarna att eleverna 

minskar kraven på sig själva.  Hälften av lärarna uppger att de vill vara aktiva ledare genom 

att ge eleverna konkret, positiv återkoppling på specifika övningar. De upplever att det då 

skapas mer vilja att utvecklas. Detta kan tolkas som att dessa lärare upplever förmågan att 

uppmärksamma elevernas behov och utveckling som viktig. Avdramatiseringen och 

återkopplingen höjer enligt självbestämmandeteorin elevernas upplevda känsla av kompetens 

samt autonomi positivt då eleven upplever kontroll och känsla av att kunna (Gärdenfors, 

2010:73; Deci m.fl., 1991:334).  

Vilka metoder/verktyg använder sig idrottslärare av i arbetet med att motivera sina elever 

till fysisk aktivitet? 

Denna fråga besvaras utifrån temana Uppdelning, Vem bestämmer?, Kommunikation samt 

Terminsplanering och lektionsinnehåll. 

Tre av fyra lärare arbetar med uppdelning inom klassen. Orsaken till detta menar de är att 

elevernas osäkerhet och upplevda obehag orsakas av de andra eleverna. Genom uppdelningen, 

t.ex. flera parallella redskapsbanor med olika svårighet eller teknikbanor i fotboll, anser 

lärarna att eleverna ges bättre förutsättningar att fokusera på uppgiften och processen istället 

för resultatet. Uppdelning av klassen har koppling till den upplevda kompetensen samt 

autonomi, då individen ges mer kontroll och ges möjlighet att lyckas med 

uppgifterna/övningarna (Standage m.fl., 2003:97; Deci m.fl., 1991:334). Uppdelningen, eller 

individanpassningen, är en metod att skapa förutsättningar för osäkra elever att utvecklas i en 

ostörd miljö. 

Lärarna upplever ledarskapet betydande som verktyg i motivationsarbetet. De anser att en 

kontrollerande lärare inte når fram till alla elever och att en ledarstil som är lyhörd skapar mer 

kontakt och respekt.  Respondenterna menar således att deras aktiva val av ledarskap är ett 

verktyg att nå eleverna och avgör huruvida eleverna är motiverade eller inte. Lärarna är 

överens om att en kontrollerande ledarstil stöter bort och skapar ovilja hos eleverna. Däremot 

lockas eleverna till aktivitet genom öppenhet och resonemang. Motsägande är dock att 

respondenterna vill ha en god relation gentemot eleverna som inte är alltför styrande samtidigt 

som de även vill ha kontrollen för att säkerställa resultat. De talar om professionaliteten och 

vikten av att eleverna vet vem som är vuxen, yrket innebär ett ansvar över elevernas 
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framgångar och möjligheter att uppnå målen. Behovet av kontroll berövar eleverna 

möjligheten att delta i bestämmandet som påverkar självbestämmandet och känslan av 

samhörighet negativt (Deci m.fl., 1991:333-335). 

Kommunikationen har visat sig ha en flerdimensionell betydelse då den tidigare i analysen 

syftat till lärares egenskaper, under denna frågeställning återkommer kommunikationen i form 

av verktyg. Kommunikationen har därmed dubbel betydelse för lärarna. Att kunna 

kommunicera är en förutsättning för att använda kommunikation som ett verktyg att motivera. 

Lika mycket som det är en viktig egenskap hos lärare att kunna kommunicera återkoppling 

eller syften, är det även en metod för att höja elevernas motivation för uppgiften. Hälften av 

lärarna beskriver hur de arbetar med personlig uppmuntran och återkoppling med konkreta 

övningsspecifika förslag till förbättring. Oavsett om kommunikation används som verktyg 

eller nämns i diskussionen gällande lärares egenskaper, stöds förmedlandet av 

självbestämmandeteorins bestämmandefaktorer autonomi samt kompetens (ibid.). 

Genom att eleverna ges valmöjligheter och känner delaktighet i planeringen av 

undervisningen ges de en känsla av kontroll, vilket i sin tur påverkar den inre motivationen 

positivt (Standage m.fl., 2003:97; Vallerand, 2004:434). Sett från Självbestämmandeteorins 

perspektiv är delaktighet och valmöjligheter något en lärare bör sträva efter att ge eleverna. 

Respondenterna uppgav att eleverna ges möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt under 

lektionerna. Däremot uppmärksammades det under intervjuerna en upplevd svårighet från 

lärarnas perspektiv att kombinera elevers inflytande med betyg och lärande. Lärarna 

diskuterar kring deras professionalitet och ansvaret över elevernas utbildning och för två av 

lärarna innebär detta att eleverna inte ges utrymme att ge förslag på terminsplaneringen. 

Lektionsinnehållet anses vara den del av undervisningen som elever kan ges möjlighet att 

påverka även om delaktigheten varierar mellan lärarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Diskussion 
Syftet med att stegvis knyta samman Självbestämmandeteorins olika delar med resultatet och 

analysen har varit att ge en bättre inblick i hur motivation påverkas på flera nivåer. Att 

successivt knyta samman teorin med frågeställningarna skapar större möjligheter att förstå 

motivationens mångsidighet. Det sista steget i arbetet är att diskutera resultatet utifrån den 

inre – och yttre motivationen samt några av dess undergrupper.    

Hur definierar idrottslärare förmågan att kunna motivera? 

Annerstedt (2007:16) menar att lärares förhållningssätt påverkar elevernas motivationsnivå. 

Men vad vet lärare egentligen om begreppets innebörd? Resultatet från denna studie visar att 

majoriteten av lärarna har svårt att definiera begreppet motivation, endast en lärare visar 

kunskap och kan ge en tydlig förklaring. Samma lärare visar även medvetenhet kring 

motivationens olika dimensioner genom att nämna de inre – och yttre påverkansfaktorerna. 

Svårigheterna kan förklaras vara motivationsbegreppets komplexitet, snarare än en simpel 

förklaring innebär ordet betydligt mer än vad ytan visar. Oavsett ger resultatet anledning att 

fundera över innebörden då svårigheten att definiera begreppet kvarstår samtidigt som 

lärarnas förhållningssätt säger att de upplever begreppet ha liten betydelse. Trots svårigheter 

att förklara ordets mening visar lärarna stor förståelse för innebörden av att kunna motivera 

som de anser avgörande för yrket.  

Vad kan då svårigheterna att förklara begreppet bero på? Tveksamheterna lärarna visar kring 

motivation skapar en del funderingar. Starka bevis gällande motivationens betydelse i 

lärandemiljö finns från decennier av forskning (Boiché m.fl., 2008:688). Kan man därför 

fråga sig om lärarnas förhållningssätt till begreppets betydelse grundar sig i okunskap 

gällande motivationsteoriernas utveckling? Vidare kan man fundera på huruvida lärarnas 

okunskap gällande begreppet och dess betydelse har att göra med läroplanens förhållningssätt 

till densamme. Det vill säga, grundar sig okunskapen i det faktum att motivation i läroplanen 

inte finns omnämnt? Läroplanen lyfter vikten av att stimulera elever till lärande (Skolverket, 

2011:14) och maskerar följaktligen motivationsbegreppet. Borde inte motivation och dess 

bestämmandefaktorer ges mer utrymme i läroplanen då de visat sig vara viktiga för i vilken 

utsträckning människan lär? Endast en av lärarna har kunskap som tyder på att personen har 

förståelse för motivationens definition, att upplevd motivation beror på flera faktorer. 

Motivation är inte enbart att vara eller inte vara utan innebär komplicerade processer där flera 

perspektiv påverkar. Har man ingen förståelse för motivationens dimensioner är det svårt att 

diskutera och samtala om dess funktion varför man kan anta att lärarna inte har någon 

förkunskap. Lärarnas upplevda känsla att begreppet är svårdefinierat kan alltså till stor del 

orsakas av att det i läroplanen inte finns omnämnt. Det leder i sin tur till att det inte är något 

som diskuteras, det är bara ett generellt antagande att lärare kan motivera. Även om 

Annerstedt (2007:16) diskuterar relevanta aspekter över lärares förhållningssätt återstår 

frågan; har lärare tillräckligt med förståelse kring begreppets innebörd för att kunna motivera? 
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Vilka egenskaper anser idrottslärare är viktiga för att kunna motivera? 

Mycket har skrivits om ledaregenskapernas vikt för elevers lärande där förmågan att motivera 

anses som det viktigaste, det krävs utbildad och kompetent personal som har kunskapen att 

motivera (Isberg, 2009:15). Utifrån detta resonemang ställer man sig frågande till vad 

förmågan att motivera egentligen innebär. Lärarna i denna studie menar att det krävs flertalet 

egenskaper, de lyfter fram förmågan att kommunicera, att vara en god förebild/ledare, kunna 

avdramatisera samt skapa relationer som mest betydande. 

Förmågan att kommunicera anses av samtliga lärare vara den främsta egenskapen även om 

användningssättet varierar. Genom att kommunicera mål och syfte med undervisning upplever 

tre av lärarna att eleverna ges bättre förståelse för de olika momenten vilket leder till ett större 

engagemang från eleverna. Detta stämmer väl överens med Gärdenfors som menar att det 

finns stora fördelar i att förmedla syfte och mål med undervisningen då elever ges en bättre 

förståelse för varför aktiviteter ska utföras och därmed utvecklar en högre grad av inre 

motivation (2010:73).  Förmedlandet av syfte och mål stimulerar specifikt identifierad 

reglering, som trots att den kategoriseras under yttre motivation tenderar att påverka den inre 

motivationen positivt då deltagandet är självvalt (Deci m.fl., 1991:329).  

För den fjärde läraren är kommunikation en lärares främsta egenskap för att skapa relationer. 

Genom att lyssna till eleverna och vara förstående menar läraren att eleverna känner trygghet 

och att de därigenom kan skapa intresse för lärandet. Märkbart är dock att detta 

tillvägagångssätt kan påverka både den inre - och yttre motivationen. Om eleven upplever ett 

genuint intresse att lära, grundat på lärarens förhållningssätt stimuleras inre motivation mot att 

veta, som är den tredje indelningen av inre motivation (ibid.). Däremot kan lärarens 

förhållningssätt även riktas till att stimulera den yttre motivationen, introjicerad reglering, 

genom att eleven känner press att delta. Istället för att eleven deltar på grund av intresse styrs 

deltagandet av det samvetskval densamme upplever gentemot läraren (ibid.).  

Att vara en god förebild/Ledare menar lärarna är viktigt. Tydlighet och kontroll uppges vara 

grunderna till ett bra ledarskap samtidigt som strävandet efter att eleverna ska känna trygghet 

är ständigt. Att trygghetskänslan är viktig stödjer Självbestämmandeteorins tredje 

bestämmandefaktor, samhörighet (ibid.), men lärarnas kontrollbehov har snarare en negativ 

effekt på den upplevda tryggheten hos eleverna. Att frånta eleverna kontrollen, eller att inte ge 

dem möjlighet att påverka sin situation innebär att ledarskapet styr elevernas motivation mot 

den yttre, närmare bestämt undergruppen yttre reglering som i sin tur minskar elevernas 

känsla av självbestämmande (Deci m.fl., 1991:329). Tre av fyra lärare påpekar att kontroll 

över undervisningen krävs då målen måste uppnås, men genom yttre påverkansfaktorer 

elimineras inre motivation till fördel för den yttre som i sin tur minskar viljan att utföra 

uppgiften (Legrain m.fl., 2010:578). En ond cirkel där lärarna upplever att de motiverar men i 

verkligheten innebär agerandet att elevernas vilja att utföra uppgifterna minskar, vilket i sin 

tur leder till ännu mer arbete för lärarna att motivera. 

Enligt lärarna syftar Förmågan att avdramatisera till egenskapen att kunna ta bort allvaret ur 

specifika delar ur undervisningen för att visa idrottens roliga delar och därigenom skapa 

rörelseglädje. Rörelseglädjen kan här ses som nyckelordet då den inre motivationens andra 
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indelning, inre motivation mot att uppleva stimulering, syftar till just den upplevda glädjen en 

specifik aktivitet ger (ibid.). En individ som upplever denna glädje aktiverar sig enbart på 

grund tillfredsställelsen och den positiva upplevelsen (ibid.). Märkbart är dock att ingen av 

lärarna funderat över orsaken till elevernas högt ställda krav. Det kan upplevas 

motsägelsefullt att lärarna å ena sidan vill kommunicera syften och mål å andra sidan arbeta 

med elevernas upplevda krav och press. Det kan antas att pressen har sin början i de ställda 

målen.  

Vilka metoder/verktyg använder sig idrottslärare av i arbetet att motivera elever till fysisk 

aktivitet? 

Enligt Annerstedt är förmågan att motivera en lärares viktigaste verktyg (2007:136). På 

samma sätt som jag ställer mig frågande till vad förmågan att motivera innebär ställer jag mig 

frågande till hur man på bästa sätt motiverar andra till fysisk aktivitet. Enligt forskningen har 

ledarskapet stor betydelse i huruvida individer upplever motivation eller inte (Lonsdale m.fl., 

2009:70; Standage m.fl., 2003:105) men frågan är vad lärarna använder för verktyg i arbetet 

att motivera. En tolkning av svaren visar att individanpassning, kontroll, kommunikation samt 

delaktighet är avgörande. 

Enligt Skolverket upplever över hälften av eleverna att lärarna inte tar hänsyn till deras 

förkunskaper, och intressant nog är det nästan lika många lärare uppger samma sak (2005:89). 

Lärarens förhållningssätt gentemot eleverna är viktig. Genom att lyssna och vara lyhörd till 

elevernas behov stimuleras deras inre motivation och med den även viljan att utföra 

uppgifterna som är framför dem. Den uppdelning tre av fyra lärare i denna studie använder sig 

av kan upplevas vara ett verktyg att se till elevernas individuella förkunskaper. 

Individanpassningen som t.ex. redskapsbanor med varierande svårighet kan skapa 

förutsättningar för alla att lyckas. Genom att arbeta på detta sätt eliminerar lärarna även en 

stor del av det som innebär normativa jämförelser vilket kan leda till att motivationen riktas 

om från den yttre mot den inre (Standage m.fl., 2003:102). De positiva upplevelser lärarna 

tror eleverna upplever genom uppdelningen och individanpassningen kan i sin tur leda till mer 

aktiva livsstilar (Lonsdale m.fl., 2009:70; Hagger m.fl., 2009:691). 

Kommunikation tar även plats som ett kraftfullt verktyg i arbetet att motivera enligt lärarna. 

Att kommunicera syftet med lektionen anses av tre lärare som viktigt medan den fjärde menar 

att kommunikationen är ett verktyg att skapa relationer. Enligt Gärdenfors innebär 

förmedlandet av avsikten med undervisningen ett ökande av den inre motivationen (2010:73). 

Gärdenfors påstående stöds av Deci m.fl. som menar att vetskapen om varför specifika 

aktiviteter ska utföras ökar individens inre motivation mot att veta, som är en av tre nivåer 

som inre motivation grundas i (1991:328).  Hälften av lärarna uppger att kommunikationen 

också används som ett verktyg att ge aktiv och situationsanpassad återkoppling, arbetssättet 

har genom forskningen visat ha stor betydelse för den inre motivationen där elever upplever 

en högre kompetens (Hagger, 2009:691). Vallerand resonerar kring den personliga 

återkopplingen och menar att när personlig situationsanpassad återkoppling ges känner eleven 

mer kontroll vilket leder till ökad inre motivation (2004:434).  
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Lärarnas sista verktyg att motivera är kontroll och delaktighet. Den möjlighet eleverna ges till 

att delta i planeringen menar de är viktig för deras motivation. Ges eleverna möjlighet att 

påverka sin situation och ge förslag innebär det att elevens inre motivation stimuleras 

(Legrain m.fl., 2010:577). En känsla av självbestämmande uppstår när individen upplever inre 

motivation mot att uppleva stimulering (Deci m.fl., 1991:335). Trots detta är det endast 

hälften av lärarna som uppger att elevernas delaktighet sträcker sig över termins- såväl som 

lektionsinnehållet. De övriga två uppger att eleverna endast ges möjlighet att påverka 

lektionsinnehållet då terminsplaneringen lägger grunden för hur målen ska uppnås. Lärarnas 

upplevda kontrollbehov uppges vara orsaken till den selektiva delaktigheten. Även om 

resterande lärare inte nämner kontroll i samma sammanhang är behovet gemensamt för 

samtliga lärare. Genom lärarnas kontrollbehov påverkas elevernas motivation att delta av två 

motivationsinriktningar: yttre reglering eller introjicerad reglering (ibid:336). Dessa två 

inriktningar innebär att eleven antingen deltar på grund av t.ex. betyget eller de krav 

omgivningen ställer vilket underminerar den inre motivationen till fördel för den yttre (ibid.). 

Oavsett hur goda intentioner lärarna har att utveckla eleverna finns fortfarande stora krav på 

deras förmågor då deras uppgift är att se till att eleverna uppnår de mål som är uppsatta i 

läroplanen. Man kan anta att kraven som ställs på lärarna medför behovet av kontroll vilket i 

sin tur påverkar eleverna negativt, återigen en ond cirkel där elevernas utveckling blir lidande. 
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Konklusion 
I arbetet att utveckla en hälsosammare befolkning har skolan en viktig roll. Det är där våra 

unga ges kunskaperna och förutsättningar att göra hälsosamma val senare i livet. Men för ett 

gott och varaktigt lärande krävs stimulans av den inre motivationen. Därför är det mycket 

viktigt att lärare, som har rollen att utveckla goda kunskaper hos de unga, har större vetskap 

om motivation och hur densamma kan påverkas genom positiva erfarenheter. Även om 

resultatet visar att lärarna kan diskutera kring ordet motivation visar de ingen kunskap 

gällande motivationsteoriernas betydligt mer komplicerade verklighet. Att det för att utveckla 

människors inre motivation krävs förståelse för sociala miljöers betydelse. Att drivas av inre 

motivation innebär att människans upplevda känsla av självbestämmande, kompetens och 

samhörighet stimuleras. Att det krävs miljöer där egna val kan göras, det krävs tillfällen där 

individer känner att de lyckas och det krävs omgivningar där människan känner sig bekväm 

och trygg. Utan kunskap och förståelse för motivation och dess bestämmandefaktorer, hur kan 

en lärare motivera andra? Om ledarskapet har sådan betydelse för den upplevda motivationen, 

varför har inte lärare mer kunskap om motivationens funktion? Vidare kan man fundera över 

lärarnas kontrollbehov. Lärarna behöver på samma sätt som eleverna känna kontroll över sin 

situation för att uppleva motivation inför arbetet. Skolmiljön är således en komplicerad 

verksamhet att finna medelvägar i.  

Även om vi gör antagandet att läraren har all den kunskap som krävs för att motivera måste 

man ändå ställa sig frågan; är det möjligt att motivera alla människor till hälsofrämjande 

rörelse? Finns möjligheten att människans biologiska olikheter även innebär att den inre 

motivationen inte går att stimulera hos alla människor? Kanske måste samhället nöja sig med 

tanken att vi är olika även gällande intresset och viljan för fysisk aktivitet. Vetenskaplig 

forskning bekräftar ständigt den fysiska aktivitetens positiva effekter på hälsan men det kan 

inte ses som en garanti för att alla människor ska finna glädjen i rörelse och motion. Eller så 

vänder vi på steken och föreställer oss att alla människor kan motiveras och istället ställer oss 

frågan; Har alla idrottslärare den kompetens och fallenhet som krävs för att lyckas motivera 

alla? Kan man anta att alla idrottslärare har den förmågan bara för att de är idrottslärare?  

Denna studie väcker fler frågor än den besvarar. Men en sak är säker; lärare behöver mer 

kunskap gällande motivationens komplicerade natur. Det finns många motivationsteorier att 

vända sig till men oavsett teori möts de flesta i uppfattningen att lärandemiljön är viktig; 

ledarskapet har betydelse för motivationen. Men var börjar vi?  
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Vidare forskning 
Utifrån de resultat som framkommit inom denna studie finns möjligheter till fortsatt 

forskning. Då denna studie enbart lyfter idrottslärares uppfattningar gällande motivation och 

dess betydelse inom ämnet skulle framtida forskning kunna ställas mot och jämföras med 

elevers uppfattningar. Detta för att kunna ge en mer verklig bild av ämnet och lärares arbete 

utifrån elevernas perspektiv. Ett annat förslag på vidare forskning är att kombinera resultatet 

från studien med metoden observation för att se huruvida lärarnas egenupplevda 

motivationsarbete överensstämmer med verkligheten.  

Kommentarer från respondenterna i studien har även väckt funderingar kring huruvida det är 

möjligt att motivera alla elever varför fortsatt forskning även kan utgå från hypotesen att alla 

människor kan motiveras förutsatt att miljön och resurserna är de rätta. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeschema 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Antal år på skolan? 

4. Vilka/vilken årskurs undervisar du i idrott och hälsa? 

Yrket:  

Hur kom det sig att du blev idrottslärare? 

Vilken ledarstil anser du att du har? 

Vilka egenskaper tycker du behövs för att kunna motivera i idrott och hälsa? 

Hur viktigt upplever du att förmågan att motivera är? 

Om du tänker på din utbildning, diskuterade ni ämnet motivation något? 

Hur långt bör man gå för att inspirera och motivera som lärare? 

Motivation: 

Hur ser du på begreppet motivation? Vad innebär det för dig? 

Hur viktigt anser du det är att eleverna är motiverade till idrott och hälsa? 

Vilka faktorer tror du motiverar eleverna till idrott och hälsa? 

Upplever du några svårigheter med att motivera dina elever till att delta, i så fall vilka? 

Kompetens: 

Elevernas självkänsla, på vilket sätt arbetar ni med det?  

Jobbar du annorlunda beroende på vilken elev det är, ge exempel? 

Vilka metoder använder du dig av för att eleverna ska uppnå målen? (verktyg, arbetssätt) 

Hur arbetar du med att motivera elever som inte har något intresse och inte vill/ svårt/ inte 

kan? 

Hur arbetar du med elever som är duktiga och som kanske känner att de redan kan allt? 

Hur kan ämnet utvecklas så att så många som möjligt kan delta? 

På vilket sätt ges elever möjlighet att förbättras? 

Vilka faktorer tror du hindrar elever från att delta i ämnet? 
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Autonomi (självbestämmande/självständighet/kontroll): 

Får eleverna var delaktiga i planering av lektionsinnehåll? 

I vilken utsträckning ges elevernas synpunkter plats? 

Hur motiverar du dina elever långsiktigt?  

 

På vilket sätt motiveras elever som inte uppskattar pågående moment eller övning? 

 

Ges elever alternativ till uppgifter de inte tror de klarar? På vilket sätt ges de. 

 

På vilket sätt ges eleverna en känsla av kontroll? Sett till lektionen, ämnet. Finns alternativ? 

Hur ser man till att alla elever ges en känsla av ”att de klarar sig själva”? 

 

Valmöjligheter att utföra uppgifter? 

 

Relationer/ närhet/kopplingar: 

Hur ser du på relationen gentemot eleverna? 

Hur vill du att din relation ska vara gentemot eleverna? 

Vad är din uppfattning kring relationsskapande? 

Vad betyder relationsbyggande inom yrket? 


